
                 CAMPING ROCA GROSSA S.L.  2º categoria *** NIF B-61091716 

ctra n-II KM 665 08395 CALELLA – BARCELONA  –  TELF. 937691297 

 
TEMPORADA HIVERN   2022 – 2023         

                1 OCTUBRE 2022 a 31 MARÇ 2023                 
Obert només caps de setmana i festius marcats pel Camping. (Obrim els Divendres al migdia (16:00) i tanquem els diumenges a les 18:30) 
Es prega realitzar la sortida abans de l’hora establerta. 
 

el Camping també estará obert a les següents dates: 
• Pont de tot sants    28/10 al 1/11 • Pont de la puríssima 02/12 al 08/12 
 

El camping quedarà tancat completament del 9 de Desembre de 2022 al 23 de Febrer de 2023 (ambdós inclosos). 
Durant el període de vacances, no s’obrirà la porta del Camping per cap motiu.  

 

PREUS:   **   inici temporada hivern 01/10/22    **                 -OPCIO A ES OBLIGATORIA PER ELS CLIENTS AMB MODULS  

• OPCIÓ A.  EN CARAVANA AMB AVANCE O MÒDUL: 1000 € *  (900€)  
o Només en aquesta opció A s’aplicarà una bonificació de 100€ si es paga abans del 1 de Novembre. No s’admeten pròrrogues. 

• OPCIÓ B. Deixar la CARAVANA AMB AVANCE SENSE DESMUNTAR RES , però sense poder venir:  670 € **          
Bloqueig d’accessos el dia 01/10 fins el 31/3 i  sense possiblilitat de consum elèctric , NI VENIR CAP DIA. 

• OPCIÓ C. Parking d’hivern CARAVANA SENSE AVANCE - FORA DE LA PARCEL·LA: 340 € ** 
 

* En aquests preus hi ha inclòs l’IVA i  la taxa turística (0,66€ p.p. per nit).            
* No inclosa la electricitat. 
** En les opcions B o C, s’ha de pagar al comptat al principi de la temporada abans del 01/10, Sinó es facturará com opció A. 
Per qualsevol altre promoció preguntar a recepció. 

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

Els recordem que l’últim dia de pagament de la temporada estiu 2022 va ser el passat 31 de juliol  i la d’hiven el 26/2/23 
El client que encara no ha pagat el consum electric de l’estiu i no el te domiciliat , si us plau que passi  per recepción per fer la liquidació 
d’aquesta abans de 30/09/22 
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 opcIó A. 

 
ELECTRICITAT:     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: 0,45€/kWh (indexat + 0,20€). S’aplicarà un sol cobrament a final de temporada (31/3/2023) no podreu 
iniciar la temporada d’estiu si no heu liquidat aquest 
 

PAGAMENT: 
El podeu fer en Efectiu / tarja 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 l’explusió (buidant tot de la parcel.la i bloquejant els accesos)  

 
RECORDATORIS: 
• Obligatori retirar les carpes 
• 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 repás 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 09/12/22 i el 23/02/23 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 - canvi de client 

o Quan es posa 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/modul no la parcel·la), se’ls hi pot denegar la venta dins del camping. 

 
o La venda de un MODUL ja instal.lat dins del càmping : si el venen l’ha de comprar un client  del càmping o persona aprobada per 

direcció, de no ser així l’haurien de retirar . Els gastos de desmontar van a carrec del client  
 

• Mòduls  --entrada de nous moduls esta parat temporalment--  
 
• 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 2023  PREUS ORIENTATIUS  (unitat familiar) 1/4/23 al 30/9/23 OBERT TOTS ELS DIES. Preus  des de 2800€ Suplements a part: 

assegurança a tercers obligatòria 55€ // aigua i desaigue 210€ // 2n cotxe 170€ //accés 1 moto 500€// Gos 80€//consum elect es paga apart // Visites: Adults 5€     Nens 3€  
 
                                                                                                                                                                                                     Calella , 1 de Setembre  2022 

 


