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ANNEX CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ DE
CAMPING & RESORT SANGULÍ SALOU PER A RESERVES DE
TEMPORADA 2021
RESERVA
• La parcel·la reservada estarà a disposició del client a partir de les 8 h del dia d’arribada contractat en el
cas de les reserves de primavera, i a partir de les 13 h en el cas de les reserves de tardor. L’últim dia, la
parcel·la haurà d’abandonar-se abans de les 12 h.
• Una vegada instal·lada la caravana a la parcel·la, l’hora d’entrada dels dies autoritzats serà a partir de
les 13 h i la sortida serà abans de les 00 h. Els dies no autoritzats comportaran un suplement, detallat a
l’apartat corresponent.
• Els dies autoritzats es detallen al calendari adjunt.
• L’ocupació màxima per parcel·la és de 6 persones (nens inclosos).
• Es contemplen com a ocupants sense cost addicional en els dies autoritzats, els parents del nucli familiar
en línia ascendent (avis-pares-fills-nets). Qualsevol altre ocupant comportarà un suplement, detallat a
l’apartat corresponent.
• Tota reserva de temporada queda subjecta a disponibilitat mitjançant una limitació de places per zona.
Una vegada exhaurides les places, no s’acceptaran més reserves a la zona corresponent.
• Les zones d’acampada a escollir són: A, B, C, D, F, L i W (Master). Queden excloses les parcel·les Master
Plus i Premium de la zona W.
• Les reserves es formalitzaran presencialment a la recepció o a través de la Central de Reserves. No es
formalitzaran aquest tipus de reserves a través de la pàgina web.
IMPORT DE LA BESTRETA DE RESERVA DE TEMPORADA
• El percentatge d’entrega a compte serà del 50% de l’import de l’estada.
• La reserva de la parcel·la s’entendrà confirmada quan s’hagi realitzat el pagament de l’import de
confirmació mitjançant el procés de pagament que s’indicarà presencialment a recepció o per part de
la Central de Reserves. El límit per a la formalització del pagament es de 10 dies des de la data de reserva.
CONDICIONS DE CANCEL·LACIÓ/MODIFICACIÓ DE LA RESERVA
• S’apliquen les condicions generales, subjectes a limitació de places per zona.
SUPLEMENTS
• Dia no autoritzat per a nucli familiar: 8 €/Adult (majors de 12 anys), 6 €/Nen (entre 4 i 12 anys).
• Ocupant no nucli familiar: preu visita.
• Mascotes: 50 € (màxim 3). En el moment del check-in, s’haurà de presentar el carnet de vacunació al
dia i la documentació per a confirmar que porta el xip.
L’acceptació d’aquest annex implica l’acceptació de les condicions generals i el reglament intern.
En aplicació del disposat als articles 25 i 26 del Decret 159/2012, del 20 de novembre, el client manifesta
expressament haver llegit i conegut prèviament les condicions de reserva de la seva estada i de cancel·lació,
de tal manera que les mateixes formen part de l’acord de contractació aconseguit, el qual es ratifica amb
l’acceptació d’aquestes.
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