
NORMES INTERNES DEL CÀMPING:

Tota persona que accedeixi al càmping està obligada a complir aquest reglament. L’entrada al càmping suposa la total 
acceptació d’aquestes normes:

1. ACCÉS:
Només s’admetrà l’entrada a aquelles persones que siguin autoritzades per Recepció.
No s’admetrà l’entrada als menors de 18 anys que no vagin acompanyats o amb autorització d’una persona major 
d’edat i que es faci responsable de la seva conducta.
A l’arribada, el client haurà d’acreditar tant la seva identitat com la dels seus acompanyants.

2. TARIFES:
Les tarifes vigents es troben exposades tant en el cartell de la recepció com en la pàgina web oficial.
La jornada de càmping acaba a les 11 hores del migdia, llevat que sigui prorrogat de mutu acord. Les sortides posteriors 
a les 11 hores suposaran una jornada més.

3. VISITES:
Hauran de ser inscrites en recepció, dipositant un document d’identificació que els serà retornat a la sortida.
Tota visita no comunicada a recepció serà facturada a la família visitada.
L’horari de les visites serà de 10:00h a 20:00h

4. Durant les HORES DE SILENCI (00:00h a 8:00h):
El silenci ha de ser absolut.
S’haurà d’abandonar les zones comunes.
No es podrà circular amb vehicles. A partir d’aquesta hora els vehicles que entrin al càmping hauran d’estacionar fins 
al dia següent al pàrquing que hi ha davant de la recepció.

5. PARCEL·LES:
Està prohibit canviar de plaça sense haver consultat prèviament a la recepció.
No es permet clavar o qualsevol acció que pugui danyar els arbres.
No es permet encendre foc de llenya dins el recinte del càmping.
Per respecte a la tranquil·litat dels campistes, no estan permesos els equips de música ni l’ús dels cotxes per escoltar 
música.

6. BARBACOES:
Les barbacoes sempre s’han de fer amb carbó vegetal i a la zona de barbacoes.

7. PISCINA:
Les normes de la piscina es troben a la porta d’accés al recinte.

8. NO ESTAN PERMESOS ELS ANIMALS DOMÈSTICS.

9. BOQUES DE REG:
Queda prohibit utilitzar les boques de reg sense el permís explícit de la direcció del càmping. Només es podran utilitzar 
en cas d’incendi.

10. ESCOMBRARIES:
Està prohibit llençar les escombraries o residus fora dels recipients destinats a això.

11. SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC:
El campista no pot exigir connexió elèctrica que no hagi estat contractada durant la reserva.
El campista haurà de proporcionar el seu propi cable allargador.

Els agraïm per endavant el compliment d’aquestes normes, i desitgem a tots els nostres clients una bona estada. Les 
persones que incompleixin aquesta normativa seran convidades inevitablement a abandonar el càmping. Davant de 
qualsevol dubte poden dirigir-se a la recepció o al bar-restaurant abans de prendre una decisió.


