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Passeig de les Palmeres (Cambrils)     
       

       
        

       Av. Diputació (Cambrils)

Platja de la 
Riera d’Alforja 

5,6 km

VETERINARIS

PERRUQUERIES

PLATGES PER A GOSSOS
RECORDI!

Mediterrani Veterinaris
Carrer Fusters, 3
Tel. 977 31 01 00

OBERT 24 H
info@mediterraniveterinaris.com

mediterraniveterinaris.cat

Ara Veterinaris
Via Roma, 26

Tel. 977 38 37 87 
Urgències 24 H:  691 143 745

ara@araveterinaris.com
araveterinaris.com

Clínica Veterinaria Godall
Carrer Francolí, 3
Tel. 977 947 970

Urgències: 606 230 340
info@godallveterinaris.com

godallveterinaris.com

Rasta perruqueria canina
Via Roma, 25. 43840. Salou.

Tel. 977 382 081
rastaperruqueriacanina.es

Mediterrani veterinaris
Carrer Fusters, 3
Tel. 977 31 01 00

mediterraniveterinaris.cat/

La seva mascota haurà de 
dur la cinta identificativa 
al collaret o arnés que ens 
permeti contactar amb el 

seu responsable. 

Han d’anar lligats dins del 
recinte del Camping.

Evitar que pugui molestar 
a les parcel·les adjacents.

En qualsevol moment 
es podrà requerir la 

documentació durant 
l’estada.

Per motius de seguretat, 
les mascotes tenen accés 

restringit a les piscines de 
persones, parcs infantils i 

supermercats.

Zones Pet Friendly per visitar amb la millor companyia:

PUNT D’INFORMACIÓ

ÁREA ESPORTIVA

BUGADERIA



ShoppingDog poOlPeT CLub

L’amo està obligat a recollir les deposicions i intentar que 
faci les seves necessitats a la zona del Pipican. En cas que 

sigui inevitable, es diluiran les miccions amb aigua per 
assegurar la salubritat de la via i espais públics, evitant 

la degradació del mobiliari.

Abans d’entrar a la piscina, 
el gos ha d’estar net. A 

més, tenim una banyera 
amb aigua calenta per 
posar-los ben guapos.

A l’entrada de la Dog Pool trobaran 
unes normes bàsiques per al seu 
ús. Així, controlem l’ocupació, el 

control sanitari de les instal·lacions 
i preservem el benestar dels clients.

A la zona Agility podrà potenciar el 
desenvolupament d’habitlitats de 
la seva macota, així com millorar la 
seva agilitat i la seva salut. Tot, per 

suposat, sense deixar de divertir-se.

Als nostres supermercats 
trobaran tot el necessari 

perquè la seva mascota tingui 
una estada de deu, des de 

menjar gourmet fins a xampús.

La Dog Pool compta amb dues zones d’aigua, una per a gossos petits (de 
menys de 6 kg), i una per a gossos grans (a partir de 6 kg).
Per què els separem? Ho fem pensant en la seguretat de les mascotes. 
Cada zona d’aigua compta amb diferents nivells de profunditat. 
D’aquesta manera, tots poden gaudir d’un bany i jugar amb altres 
gossos de la seva mida, oblidant així qualsevol preocupació.

PISCINA DE GOSSOS PETITS
(- 6kg) Aforament: 6

PISCINA DE GOSSOS GRANS
(+ 6kg) Aforament: 6


