PRE-TEMPORADA CLUBS 2022
(08.04.2022 - 03.07.2022)
Parcel·la Premium Plus
x5 pax - 170-200 m² - 1 cotxe - Electricitat
Presa d'aigua - Desguàs.

1.293.50€

CONDICIONS GENERALS
Les tarifes establertes són per al gaudi de les 5 persones + 1 vehicle
inscrits en una parcel·la amb presa de llum (i aigua a les Premium).
Els preus no inclouen la taxa turística.

Disponibles en un recinte ajardinat, amb llacuna d’aigua i
zona de solárium.
L'accès és d’ús exclusiu pels clients allotjats en aquesta
zona.
Es troben situades a l'antiga zona 1400-1800. En una
situació cèntrica i prop de totes les instal·lacions i serveis.
Carrers pavimentats i terreny completament pla, en un
entorn privat natural, tranquil i amb ombra.

Les peticions de reserves s'adjudicaran segons disponibilitat, i el
client haurà de donar el vistiplau a la parcel·la escollida "in situ"
abans de la seva arribada. No s'acceptarà cap reserva sense
l'acreditació de pertinença al club col·labrador.
Aquesta tarifa és aplicable a la Normativa de Llargues Estades,
Reglament de Règim Intern i altres legislacions aplicables. Les
peticions de reserva no estaran confirmades fins el primer pagament,
i podran ser cancel·lades per causa de força major i/o justificada per
la Direcció del Càmping.

CONDICIONS DE PAGAMENT

Parcel·la Premium
x5 pax - 120-130m² - 1 cotxe Electricitat - Presa d’aigua - Desguàs.

Pagament Inicial: 50% del total de la reserva, abans del 01 de Març
del 2022. (per poder confirmar la seva reserva)

Carrers disponibles:
5200 - 5300 / 6100 - 6300.

Segon pagament: L'import restant abans del 31 de Maig de 2022.

EXTRES

1.150€

OFERTA ESPECIAL : Allargui la seva estada fins el 10/07/22
per 160€ (excepte Parcel·les Premium i Premium Plus).
Parcel·la Standard
x5 pax - 70-90 m² - 1 cotxe
- Electricitat
Carrers disponibles:
5200 - 5300 / 6100 - 6300.

995€
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