
                             
                               CAMPING ROCA GROSSA S.L.   3***  NIF B-61091716    
                                                                                     Ctra n-II KM 665 08395 CALELLA – BARCELONA  –  TELF. 937691297 

TEMPORADA ESTIU’23  1 ABRIL a 30 DE SETEMBRE (obert tots els dies) 

El pagament de la temporada d’estiu dona dret a utilitzar els serveis del Càmping a la unitat familiar(4-5PAX), matrimoni o 
parella i els fills d’aquests (sense incloure les parelles). També dona dret a l’aparcament d’UN sol vehicle per parcel·la.  

 
-El client accepta que en el supòsit de que el càmping hagi de tancar temporalment per ordre de les Autoritats com a mesura contra el covid-19 o altres causes alienes 
al càmping, el preu establert haurà de ser abonat mentre la caravana/mòdul i elements d’acampada romanguin a la parcel·la. 

PREUS                   TEMPORADA ESTIU - CARAVANA: 2.975€ * 

TEMPORADA ESTIU - MÒDUL** O CARAVANA AMB AIGUA I DESGUÀS: 3.185 € * 
* En aquests preus està  inclòs l’IVA, la taxa turística (0,66€ p.p. per nit) i l’assegurança obligatòria a tercers (55€) 
** En l’opció de mòdul la connexió d’aigua i desguàs és obligatòria (ja inclosa en el preu) 
 

La  Bonificació s’aplicarà només si es compleix la data de pagament: 

• Pagament efectuat entre l’1 i el 30 d’Abril - Caravana: 2.775€ (2720€ + 55€) 

• Pagament efectuat entre l’1 i el 30 d’Abril - Mòdul o Caravana amb aigua i desguàs: 2.985€ (2930€ + 55€) 

EXTRES 
• Una parcel·la amb caravana té la possibilitat d’afegir Aigua i Desguàs si es paga un suplement de 210€/any*    (amb mòdul es obligatori)   

• L’accés d’un segon vehicle tindrà un suplement de 160€/any* 

• Cada persona extra dins la parcel·la té un suplement de 150€/any*      

• Tenir un gos un suplement de 80€/any*    
o ( no poden ser dels denominat PP) 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 aquest l’import )     

• VISITES: son Familiars i/o amics que s’hauran d’inscriure i omplir una fitxa a recepció i pagar l’import corresponent (LI SERÁ ENTREGAT 
UN BRAÇALET IDENTIFICATIU a tots)  
o Preus per visites durant Setmana Santa - Pont 1er Maig - Sant Joan - Juliol i Agost :    7€       - visites resta de la temporada  :  4€ 
o si es queden a dormir pagaran la quota corresponent segons temporada 
o Els visitants no podran entrar amb gos ni accedir amb cotxe.  
o Els familiars de 1er grau ( pares o fills ) la visita o estada es GRATUITA                                                                                                                      

ELECTRICITAT ( instal.lació d’un Nou sistema per el control del consum elèctric (nous mòdems ....instal·lació durant més de Maig) 

EL SERVEI D’ELECTRICITAT NO ESTA INCLÒS EN EL PREU – 6AM Cada parcel·la té el seu comptador i es paga segons el consum que se’n 
faci. Preu: 0,40€/kWh,  l’import de la factura es carregarà al compte del client cada 2 mesos (30 Maig ,31 Juliol i 30 Setembre) 
Sinó teniu domiciliat el pagament , si us plau passeu per recepció a fer la liquidació d’aquest .El retard en el pagament o el retorn del 
rebut serà motiu de tall en el subministrament -Es revisarà el cablejat de les parcel.les ,es retirarà tot el que no sigui correcte(empalmés...) 

PAGAMENT  -la totalitat del preu de temporada d’estiu ha de pagar-se abans del 31/7/2023   

El podeu fer en tarjeta o transferencia bancaria  (la Caixa    ES03 2100 0212 1802 0025 6890 ) 
 

-- El no pagament de qualsevol cuota dins dels terminis marcats , el client perd tot dret d’accedir a les instal.lcions. 

El camping pot iniciar el procés d’explusió (buidant tot de la parcel.la i/o bloquejant els accesos) 

  

IMPORTANT :      - NO ES POT INICIAR TEMPORADA D’ESTIU SI NO S’HA LIQUIDAT L’ANTERIOR– 

- Els recordem que l’últim dia de pagament de la temporada HIVERN 22-23 amb descompte era el 01/11/22 i la d’ESTIU’23 será el 30/04/23 
 
-Cal passar per recepció per signar el contracte de temporada com cada any (el dia 1 de Maig les barreres quedaran bloquejades si el 
contracte no està firmat) –– protecció de dades ens obliga a tenir firmat aquest document   
 
-Tots aquells que no continuin en el Camping la temporada d’ESTIU’23, hauràn de deixar la parcel.la abans del dia 31 de Març a les 12:00. 
Agraïríem que ho comuniquessin l’abans posible. Sino, s’aplicarà automaticament  la quota corresponent . 

NOVETATS  
• Motos : motos prohibides  (només per entrar o sortir del recinte fins a la parcel.la si es el vehicle principal) – Obligatori complir totes 

les normés de circulació com : ús del casc sempre – nombre de persones dalt de la moto ...  

• Dutxes a la parcel.la : per raons sanitàries i/o mediambientals queden totalment prohibides ( han de esta tretes abans del 01/05 )   

• Braçalet obligatori : Per accedir a la zona piscina/bar piscina  tothom ensenyarà el braçalet  , les visites tindran el seu un cop hagin 
passat per recepció a fer la inscripció i pagar la quota corresponent   

• Quan ho cregui convenient la direcció pot prohibir l’aparcament  a tota la zona piscina (raons de seguretat ... ) 
 
Tot aquell client/Campista que s’instal·li en el Càmping, accepta i està obligat a acollir-se i complir el reglament i les disposicions contingudes en la legislació vigent 
(O.14/04/82 art.28º) i  també a les normes REGIM INTERN  i al pla de millora.    
 Normes – Avisos – Notificacions.      Les trobareu a la cartellera que hi ha a l’entrada i/o a la Recepció del Càmping 
 

TEMPORADA HIVERN 23-24 PREUS ORIENTATIUS- Els mòduls només tenen l’opció  A.    -  Per altres preus preguntar a recepció . 

1/10/2023 a 31/3/2024 OBERT NOMÉS CAPS DE SETMANA I PONTS. Tancat per vacances del 10/12/2023 al 22/02/2024.  
Opció A - Preu 1000€  (accés dies marcats com a oberts) amb descompte per pagament durant el 1º més(-100€) = 900€ 
Opció B - Preu 670€ sense desmuntar res (no es pot venir cap dia ) pagament abans inici temporada hivern 
Opció C - Preu 340€ deixant la caravana al pàrquing fora de la parcel·la i sense poder venir cap dia. Pagament abans inici temporada hivern 
****1/4-30/3 o 1/10 a 30/9 TEMP.COMPLETA  = des de -+3675€ o amb aigua/desaigua= -+3885€**** fins a -+4285€ segons opcions i/o formes de pagament (temp completa es al suma de la d’estiu+ temp d’hivern)                  


