
 
 

Estada de Primavera 2022 
Campistes Catalans i Mundo Campista. 

 
Dates:   08/04 – 03/07/2022 
Parcel·les:    Amb i sense connexió d’aigua i connexió elèctrica de 10 Amp. 
Perfil:          Unitat familiar de màxim 6 persones inscrites des de el primer dia 
   
Preu: 
 
Per estades de Caps de Setmana i Ponts del 08/04 – 03/07/2022: 

 per a 2 persones: 
a) sense aigua: 500-€ per parcel·la 
b) amb aigua: 515.-€ per parcel·la  
 

 fins a 6 persones: 
a) sense aigua: 615.-€ per parcel·la  
b) amb aigua: 640.-€ per parcel·la 

 

 Animal de companyia:  30.- EUR / estada / animal 
 
 
Distribució de la estada: 
 

-         Caps de setmana:  
  Des de Divendres fins Diumenge.  

Diumenge 03/07, sortida a les 12 h o segons disponibilitat  
 
-         Ponts: 

 Setmana Santa:  Dijous Sant 14/04 fins Dilluns de Pasqua 
18/04/2022 
 

 2ª Pasqua:  Divendres 03/06 fins Dilluns 06/06/2022 
 

 Sant Joan: Dijous 23/06 fins Diumenge 26/06/2022 
 

IVA inclòs (10%) 
No inclou la taxa turística de 0,66€ per nit i persona major de 17 anys aplicada 
a un màxim de 7 nits.  



 
 
Els serveis del càmping al 100% estaran en funció a partir del 14 d’abril. 
 
 

Instal·lació de caravanes: A partir del Divendres 08/04/2022 
Les caravanes provenint de pàrkings ho poden fer durant la setmana del 04 
d’abril de 2022 
 
Durant els primers dos caps de setmana, els socis hauran  de fer efectiu el 
import corresponent a la taxa turística.   
 
Els socis  s'hauran de identificar amb el corresponent carnet de  
vostra associació per que li siguin aplicada aquestes condicions. 
 
 

Reserva: 
Serà efectuada directament pel soci de Campistes Catalans a la següent adreça 
de mail:  info@campingmassantjosep.com 
 
Forma de pagament: 
La estada serà abonada directament pel soci.  
15% del total al confirmar la reserva i la resta, com a màxim, 3 setmanes abans 
de l'arribada. 
 
Dades bancàries:  

 Banc de Santander:    ES 86 0075-0200-09-0601282793. 

 

S’adjunta les Condicions General de Venda 
 

 
 
 

 

 


