CAMPING ROCA GROSSA S.L. 2º categoria NIF B-61091716
Ctra n-II KM 665 08395 CALELLA – BARCELONA – TELF. 937691297

TEMPORADA ESTIU 2020
1 ABRIL a 30 DE SETEMBRE
El pagament de la temporada d’estiu dóna dret a utilizar els serveis del Camping a la unitat familiar (4 persones), matrimoni o parella
juntament els fills d’aquests (sense incloure les parelles). També dóna dret a l’aparcament d’UN sol cotxe per parcel·la.
NO s’inclou l’electricitat en aquest pagament.

PREUS

2.775€ *

TEMPORADA ESTIU EN CARAVANA:
TEMPORADA ESTIU EN MÒDUL** O CARAVANA AMB AIGUA I DESGUÀS:

2.985 € *

* En aquests preus inclòs l’IVA, la taxa turística (0,5€ p.p. per nit) i l’assegurança obligatòria a tercers (50€)
** En l’opció de mòdul la connexió d’aigua i desguàs és obligatòria (inclosa en el preu)

Una Bonificació pot ser efectuada segons la data de pagament:
 Pagament efectuat entre l’1 i el 30 d’Abril en Caravana: 2.475€ (2.420€ + 55€)
 Pagament efectuat entre l’1 i el 30 d’Abril en Mòdul o Caravana amb aigua i desguàs: 2.685€ (2.630€ + 55€)

EXTRES
 Una parcel·la amb caravana té la possibilitat d’afegir Aigua i Desguàs si es paga un suplement de 210€/any*
o Amb els mòduls aquest apartat és obigatori (ja està inclòs en el preu)
 L’accés d’un segon cotxe té un suplement de 160€/any*
 Una persona extra a la parcel·la té un suplement de 150€/any*
 Tenir un gos a la parcel·la té un suplement de 75€/any*
o Cal presentar el llibre de vacunació de cada un dels gossos.
 Totes les caravanes han de disposar de l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil a tercers (ja inclosa en el preu de la
temporada, 55€) En cas de ja disposar d’aquesta assegurança només cal presentar-la a recepció i se’n restarà l’import de 55€/any*
(demanar mostra a recepció)
 VISITES: altres Familiars i/o amics s’hauran d’inscriure i omplir una fitxa a recepció i pagar l’import corresponent.
o Preus per visites: Adults 6€ Nens 4€
o Els visitants no podran entrar amb gos ni accedir amb cotxe.
* Any: 01/04/2020 – 30/03/2021

ELECTRICITAT
EL SERVEI D’ELECTRICITAT NO ESTA INCLÒS EN EL PREU – 6AM Cada parcela té el seu comptador i es paga segons el consum que se’n
faci.
Preu: 0,29€/KW l’import de la factura es carregarà al compte del client cada 2 mesos (5 de juny, 5 d’agost i 30 de setembre)
El retard en el pagament o el retorn del rebut será motiu de tall en el suministrament

IMPORTANT
– LA TEMPORADA HA DE SER LIQUIDADA ABANS DE L’1 DE SETEMBRE –
– NO ES POT INICIAR TEMPORADA SI NO S’HA LIQUIDAT L’ANTERIOR –

 Cal pasar per recepció per signar el contracte de temporada cada any (les barreres quedaràn bloquejades si el contracte no està
firmat) –– protecció de dades ens obliga a tenir firmat aquest document
 Cal presentar tots els DNI en momento de signar el contracte fer correctament el pagament de la taxa turística
 Com anys anteriors seguint el pla d’estalvi energètic que ens marca SICTED, no hi haurà subministre d’aigua calenta de les 24:00 a
les 7:00.
 El Camping sense prèvi avis pot pasar a netejar la parcel·la i el sota de les caravanes per llençar trastos.

RECORDATORIS

 El camping no es fa responsable de robatoris, substaccions o danys de qualsevol tipus que hagi pogut ser victima el campista o els
seus estris. Segons la Federació Catalana de Campings C.V. art. 18º
 Els clients han de pasar l’inspecció de gas i presentar el document signat per l’entitat corrseponent (abans del 15 de juliol)
 Per seguretat Cal desconectar l’electricitat si estan fora més d’un dia, de no fer-ho, ho farà el servei de vigilancia.
 Tot aquell client/Campista que s’instal·li en el Camping, accepta i està obligat a acollir-se i cumplir el reglament i les disposicions
contingudes en la legislació vigent (O.14/04/82 art.28º)i també a les normes internes i al pla de millora.
 Normes – Avisos – Notificacions. Les trobaran a la cartellera que hi ha a l’entrada i a la Recepció del Camping
 Aquells clients que no vulguin continuar en el Camping la propera temporada d’estiu, hauràn de deixar el Camping abans del 31 de
Març a les 12:00, Agraïriem que ho comuniquessin l’abans possible. Sino, se’ls carregarà la temporada sencera.

TEMPORADA HIVERN 20-21 PREUS ORIENTATIUS
1/10/2019 a 30/3/2020 OBERT NOMÉS CAPS DE SETMANA I PONTS. Tancat per vacances del 09/12/2020 al 25/02/2021. Preu és de us
960€ sense desmuntar res o de 340€ deixant la caravana al parking fora de la parcel·la. Els mòduls no tenen l’opció de pàrquing. Per
altres preus preguntar a recepció .

CAMPING ROCA GROSSA S.L. 2º categoria NIF B-61091716
Ctra n-II KM 665 08395 CALELLA – BARCELONA – TELF. 937691297

TEMPORADA HIVERN 2019 - 2020
1 OCTUBRE 2019 a 31 MARÇ 2020
Obert només caps de setmana i festius marcats pel Camping. (Obrim els Divendres al migdia (14:00) i tanquem els diumenges a les
18:30) Es prega realitzar la sortida abans de l’hora establerta.
També hi haurà el Camping obert a les següents dates:
 Pont de tots Sants 31/10 al 03/11

 Pont de la puríssima 05/12 al 08/12

El camping quedarà tancat completament del 9 de Desembre de 2019 al 20 de Febrer de 2020 (ambdós inclosos).
Durant el període de vacances, no s’obrirà la porta del Camping per cap motiu.

PREUS
 OPCIÓ A. TEMPORADA HIVERN EN CARAVANA AMB AVANCE O MÒDUL: 960
o

€ * (845€)

Només en aquesta opció A s’aplicarà una bonificació de 115€ si es paga abans del 31 d’Octubre. No s’admeten pròrrogues.

655 € **

 OPCIÓ B. Deixar la CARAVANA AMB AVANCE SENSE DESMONTAR RES:
Bloqueig d’accessos el dia 01/10 fins
el 31/03 sense possiblilitat de consum elèctric) (només inclou el acceso.excepcionalmet de 3 nits entre els 2 ponts) la resta de caps
de setmana NO - Qualsevol dia extra es cobrarà a 27€/dia.
o Exemple: entrada un dissabte i sortida diumenge contarà com 2 dies. 27€ x 2dies = 54€
o Exemple: estada de més de 2 hores un dissabre. 27€ x 1 dia = 27€

 OPCIÓ C. Parking d’hivern CARAVANA SENSE AVANCE I FORA DE LA PARCEL·LA: 340

€ **

* En aquests preus inclòs l’IVA i la taxa turística (0,5€ p.p. per nit). No inclosa la electricitat.
** En les opcions B o C, s’ha de pagar al comptat al principi e la temporda abans del 15/10, Sinó es facturará com opció A.
Per qualsevol altre promoció preguntar a recepció.

ELECTRICITAT
EL SERVEI D’ELECTRICITAT NO ESTA INCLÒS EN EL PREU – 6AM Cada parcela té el seu comptador i es paga segons el consum que se’n
faci.
Preu: 0,29€/KW. S’aplicarà un sol cobrament a final de temporada (31/3/2020)

IMPORTANT
– NO ES POT INICIAR TEMPORADA SI NO S’HA LIQUIDAT L’ANTERIOR –
Tots aquells que no continuin en el Camping la temporada d’Hivern, hauràn de deixar-lo abans del dia 30 de Setembre a les 12:00.
Agraïríem que ho comuniquessin l’abans posible. Sino, s’aplicarà la quota sencera de Temporada.

RECORDATORIS

 Aconsellem retirar les carpas
 Està prohibit posar toldos o sobretoldos sobre les caravanes, avances o cuines si no son del mateix color que aquestes.
 Durant els mesos d’Octubre i Novembre, es farà un repas general del Camping i es retirarà tot allò que no siguin objectes de l’ús del
campista. (Valles, armaris, bidons d’aigua, testos…)
 Entre el 09/12/19 i el 20/2/20 es desconnectarà l’electricitat de tot el camping per seguretat.
 Objectes de valor: recordem que l’assegurança no cobreix res que no sigui estrictament bàsic d’ús campista.
 Venda de caravana/mòduls o canvi de client
o Quan es posa una caravana a la venda, ha de ser notificat a la direcció amb antel·lació perquè informar sobre la disponibilitat o
no de la parcel·la. (recordem que vostès només veneu la caravana no la parcel·la)
o Per la venta/compra entre clients de caravanes o mòduls sempre s’haurà de notificar a recepció perquè se’ls hi pot denegar la
venta dins del camping.
 Mòduls
o L’entrada de nous mòduls serà sempre sota petició i disponibilitat
o No poden tenir una antiguitat major a 10 anys. S’ha de presentar la documentació per la seva comprovació i s’hauràn de
presentar fotografíes abans de la compra.
o Es poden instal·lar sempre entre setmana i durant els mesos d’octubre a maig.
 Caravanes
o Les caravanes de més de 20 anys o en mal estat o mal aspecte, tampoc podràn ser venudes dins del camping ni se’ls permetrà
l’entrada
 Tot aquell client/Campista que s’instal·li en el Camping, accepta i està obligat a acollir-se i cumplir el reglament i les disposicions
contingudes en la legislació vigent (O.14/04/82 art.28º)i també a les normes internes i al pla de millora. (Les normes les poden demanar
a recepció o trobar-les a la cartellera de l’entrada.)

TEMPORADA ESTIU 2020 PREUS ORIENTATIUS
Màxim 4 persones (unitat familiar) 1/4/20 al 30/9/20 OBERT TOTS ELS DIES.
Preu des de -+2475€ a -+2980€
Suplements: assegurança a tercers obligatòria 55€ // aigua i desaigue 205€ // 2n cotxe 160€ //Gos 75€//llum apart
Visites: Adults 6€ Nens 4€

