
PROMO TEMPORADA ESTIU ‘22 

iva inclòs, taxa turística no inclosa - (pagament al inici de l’estada sense reembolsament)

Juliol (només caps de setmana) ….550€
Juny (només caps de setmana) + Juliol (tot el mes COMPLET)(pagament al comptat) …. 1300€
Juliol + Agost (COMPLET)(zona fixes + consum elèctric a part)(pagament al comptat) …2100 €** 
Juliol (zona fixes) (COMPLET) (pagament al comptat 1er dia) …1.150 €
Agost (zona fixes) (COMPLET) (pagament al comptat 1er dia) …..1500 €
Juliol (només caps de setmana) + Agost (zona fixes) (COMPLET) ….1800 €
Agost (tot el mes) + setembre ( només caps de setmana )(pagament al comptat) ….1550 €
Setembre o Juny (COMPLET) (pagament al comptat 1er dia) ….700 €
*Temp. completa ( 1 abril–30 setembre ) accés tots els dies +asseg oblig….2900€
*Temp. completa (1 abril–30 setembre) (inclou l’aigua y desaigua)+asseg oblig…..3110€
*dies extres suplement de 23€/dia per 2 PAX , si hi ha nens = 27€/nit **suplement GOS 75€ (races peligrosses no 
autorizades) **persona extra a consultar ** altres descomptes o altres promocions preguntar a recepcio*
-Visites : adults 7€  - nens 5€  - gossos i coxtes (  no permesos ) 

PROMO PRIMAVERA/TARDOR’22 

iva inclós ,taxa turística no inclosa (només caps de setmana)
(pagament al inici de l’estada sense reembolsamnet)

**Primavera (Abril–maig–juny’22) ….650 € 
**Abril’22(incliu :setmana santa de dijous 14 a dilluns 18 de pasqua) … 300 € 

o   Juny ’22 inclou del 23 al 26 …. 300 €                     
**Maig o Setembre ‘22 ……250 €           
**Octubre ’22 (sortida 1/11 ) …. 175 €   
**Tardor ( de Setembre a 30 Novembre ’22) ….405 € 
-Caps de setmana entrada a les 14:00 i sortida abans de les 18:30 (març/oc/nov) 
-Caps de setmana entrada a les  14:00 i sortida abans de les 20:00 
(abril/maig/juny/setembre) 
*Per unitat familiar o máx 4 persones  * dies extres suplement de 23€/dia PER 2 
PAX si hi ha nens = 27€/nit *suplement GOS 30€ (races peligrosses no 
autorizades) *persona extra 50€ * l’ultm dia de cada estada la parcel.la ha de 
quedar buida i neta 
-visites adults 7€ nens 5€


