PROMOCIONS TEMPORADA’21-2022 (caravana/ movil home propio)
HIVERN '21 – 22 ( 1 octubre–30 març) taxa turística inclosa, iva inclós


*A-Temporada hivern (caps de setmana/festius/ponts*)



B - Temp hivern (tot muntat ) SENSE VENIR CAP DIA

700 €



C -Parking d’hivern fora de parcel·la

340 €



* OBERT PONT PILAR / PONT TOT SANTS/PONT PURISSIMA I tancat del
09/12/21 al 24/02/2022



Descompte si el pagament es fa abans del 30/10/21 = -115 € NOMES OPCIO A



ELS MOVIL HOME NOMES PODEN AGAFAR :

990 € *** (875€)

OPCIO A

PRIMAVERA ’21 / TARDOR’21 taxa turística no inclosa , iva inclós
(només caps de setmana) (pagament al inici de l’estada) zona G7/8/9 o zona de fixes

**Abril–maig–juny’21 (pagament al comptat inici

600 €

de l’estada)

ººMarç o Novembre ’21

105 €

**Abril ’21 (inclou setmana santa 01/04-05/04)

250 €

**Maig o Setembre ‘21

200 €

**Juny ’21 inclou del 23 al 27

250 €

ººOctubre ’21

110 €

ººCaps de setmana entrada a les 14:00 i sortida abans de les 18:30 (març/oc/nov)
**pagament comptat DIA ENTRADA sense reembolsament
**Caps de setmana entrada a les 14:00 i sortida abans de les 20:00 (abril/maig/juny/setembre)
*màxim per 4 persones
*Febrer només 2 caps de setmana  80€
*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€
* el dia 30 de juny de 2020 la parcel.la quedarà buida i neta

Temporada Anual*+*
(pago mensual)
Del 01/04/2021 al 30/03/22
12 MESOS (10 mesos obert)
Dates d’obertura :
D’1 d ‘abril al 30 de setembre accés al
càmping tots els dies.
D’1/10 al 30/3 obert només caps de
setmana i ponts abaix indicat
(tancat per vacances del 09/12 al
24/2 ).

Preu des de: 310 €/més*
*consum elèctric 0,29€/kw

¿Que inclou la temporada?
Parcel.la de 70 a 80m2
Parking 1unitat d’acampada(caravana +
avance + cuina)
1 unitat familiar(4persones)
1cotxe o moto
IVA10%
Taxa turística 0,50€ per persona +16 anys
per un màxim de 7nits,total 7€ temporada
per persona

Observacions

PROMOCIONS TEMPORADA ESTIU '21 iva inclòs, (**taxa turística NO inclosa)
Juliol (només caps de setmana)

En cas de deixar el càmping abans d’acabar
la temporada contractada , se li practicarà
una liquidació conforme a la tarifa de la temporada que correspongui.

Juliol + Agost (COMPLET)(zona fixes + consum elèctric a part)(pagament al comptat)

575 €**
1.300 €**
2.000 €**

Càmping roca grossa podrà repercutir els
increments elèctric i IVA que es produexin
dins
la
temporada
que
legalment
corresponent.

Juliol (zona fixes) (COMPLET) (pagament al comptat 1er dia)
Agost (zona fixes) (COMPLET) (pagament al comptat 1er dia)

1.100 €**
1.400 €**

***************************************
Dates d’obertura especials

Juliol (només caps de setmana) + Agost (zona fixes) (COMPLET)

1.800 €**

Agost (tot el mes) + setembre ( només caps de setmana )(pagament al comptat)

1.500 €**

Juny (només caps de setmana) + Juliol (tot el mes COMPLET)(pagament al comptat)

Setembre o Juny (COMPLET) (pagament al comptat 1er dia)

650 €**

*Temp. completa ( 1 abril – 30 setembre ) accés tots els dies +asseg 2.775€*(2475)
*Temp.completa amb mobile home(1 abril–30 setembre)

2.985€*(2685)

(inclou l’aigua y desaigua)+asseg
*Descompte si el pa gament es fa abans de 30/04/21= -300€ (nomes en temporada completa)

SUPLEMENTS TEMPORADA ESTIU ‘21

***pont pilar 08/10 a 12/10
**pont de tot sants 29/10 a 01/11
*pont de la puríssima 03/12 al 08/12

instal·lacions i serveis inclosos
piscina (1/5-25/9)
petanca
ping-pong
2 pistes de tenis
1fronton
Parc infantil
Gua-gua (1/5-25/9)
Animació juliol-agost
Sanitaris
Wi-fi zona bar-restaurant gratis

No inclou

Gos (anual)

75 €

Aigua i desaigua

210 €

Electricitat (cobrament cada 2 mesos rebut bancari)

0,29 €/kw

Persona extra

150 €

Forma de pagament

Segon cotxe

160 €

Mensualment un rebut bancari *-*
Tarja crèdit –efectiu – transferència

Assegurança a tercers obligatòria (anual)

50 €

Visita adult/dia

5€

Visita nen/dia

3€

************No es poden sumar o agrupar promocions****************

Consum electric 0,28€/kw
Pista de pàdel (5€/h)
Rentadores (4€/fitxa)
Wi- fi (parcel.la)

Per altres opcions de temporada consulta a
937691297 o rocagrossa@rocagrossa.com

