
17€ 19€ 32€ 43€

23€ 26€ 40€ 51€

25€ 28€ 42€ 54€

1/3 – 31/5
12/09 – 1/11

1/6 – 8/7
28/8 – 11/9

9/7 – 21/7
23/8 – 27/8

22/7 – 22/8
Moto GP.

17€ 19€ 32€ 43€

23€ 26€ 40€ 51€

25€ 28€ 42€ 54€

9€ 9€ 9€ 9€

6€ 7€ 8€ 8€

10%
20%
30%

CONDICIONS DE RESERVA

FORMADE PAGAMENT: Per a confirmar la reserva només és necessari un pagament de 10 euros. 30 dies abans de la seva arribada es cobrarà l'import total
restant de la seva estada en la seva targeta bancària. Per a reserves ambmenys de 30 dies d'antelació hauran de realitzar el pagament del total de l'estada
per a confirmar la reserva. Tots els pagaments es realitzaran mitjançant la targeta de crèdit que ens indiqui en el procés de reserva.
POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ: No es realitzaran devolucions dels pagaments realitzats en cap cas. Si per restriccions governamentals derivades del COVID
no poguessin gaudir de les seves vacances, en aquest cas no perdrien res dels pagaments realitzats; podran fixar noves dates per a gaudir de les seves
vacances, i sense data límit per a decidir-ho.
VISITES: Els visitants dels hostes amb aquesta tarifa tenen 3 hores gratis sempre que no utilitzin la piscina ni els busos del càmping (Els vehicles de les
visites no estan inclosos en la parcel·la).

Nevera 9€/dia Per connectar-se a l'electricitat
cal l'adaptador trifàsic europeu
de la foto. El lloguer de
l'adaptador és d'1 € / dia
(També poden comprar-lo per
10 € a internet).

mínim 3 nits o 27€,
excepte juliol i agost:
mínim 6 nits o 54€

Super Baixa Baixa Mitja Alta

Late check out fins a les 21h
(Inclou totes les persones
de l'estada).

Parcel·la Normal

Parcel·la Plus

Caravana Americana

Nens de 0 a 3 anys: gratis. Mascotes de races no perilloses: gratis.
Taxa turística: 0,66 €/adult major de 16 anys els primers 7 dies.
2 vehicles gratis/parcel·la, a partir del tercer vehicle són de 9 €/cotxe o moto.

Check in: 12h

Check out: 12h

Super Baixa Baixa Mitja Alta

Parcel·la Normal
60-70m2 10Ampers
Parcel·la Plus
90-100m2 16Ampers
Caravana Americana
100-140m2 16Ampers

Adult

Nen 4-15

Descomptes
excepte 1/7-31/8

7 dies
14 dies
21 dies

TARIFES Parcel·les



Check in: 17h

Check out: 12h

Bungalow Barcelona (35 m²)

1/3 – 1/4 2/4 al 8/7 & 4/9 al 1/11 9/7 – 21/7, 23/8 – 3/9
& F1

22/7 – 22/8
& Moto GP.

2PAX 69€ 89€ 189€ 209€

3PAX 79€ 99€ 189€ 209€

4PAX 89€ 99€ 189€ 209€

5PAX 99€ 109€ 199€ 209€

6PAX 109€ 119€ 209€ 219€

2PAX 59€ 79€ 159€ 169€

3PAX 69€ 89€ 159€ 169€

4PAX 79€ 89€ 159€ 169€

5PAX 89€ 99€ 159€ 169€

6PAX 99€ 109€ 169€ 179€

2PAX 69€ 89€ 189€ 209€

3PAX 79€ 99€ 189€ 209€

4PAX 89€ 99€ 189€ 209€

5PAX 99€ 109€ 199€ 209€

6PAX 109€ 119€ 209€ 219€

CONDICIONS DE RESERVA
FORMA DE PAGAMENT: Per a confirmar la reserva només és necessari un pagament de 150 euros, i 30 dies abans de la seva arribada es cobrarà l'import
total restant de la seva estada en la seva targeta bancària. Per a reserves amb menys de 30 dies d'antelació hauran de realitzar el pagament del total de
l'estada per a confirmar la reserva. Tots els pagaments es realitzaran mitjançant la targeta de crèdit que ens indiqui en el procés de reserva.
POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ: No es realitzaran devolucions dels pagaments realitzats en cap cas. Si per restriccions governamentals derivades del COVID
no poguessin gaudir de les seves vacances, en aquest cas no perdrien res dels pagaments realitzats; podran fixar noves dates per a gaudir de les seves
vacances, i sense data límit per a decidir-ho.
VISITES: Els visitants dels hostes amb aquesta tarifa tenen 3 hores gratis sempre que no utilitzin la piscina ni els busos del càmping (Els vehicles de les
visites no estan inclosos en el Bungalow).
FIANÇA: A l'arribada, se sol·licitarà un número de targeta de crèdit en concepte de fiança.

Nens de 0 a 1 anys gratis. S'admeten mascotes de races no perilloses.
Taxa turística: 0,66€/adult major de 16 anys els primers 7 dies.
2 vehicles gratis/parcel·la, a partir del tercer vehicle són 9€/cotxe o moto.

Gos = PAX

TARIFES Bungalows

Bungalow Low Cost (25 m²)

Bungalow Adaptat (35 m²)

Temporada S. Baixa Temporada Baixa Temporada Mitja Temporada Alta




