CONDICIONS GENERALS DE RESERVA

CAMPING RIFORT
PARCEL.LES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La parcel·la reservada estarà a disposició del client a partir de les 12 h.
La sortida s’ha d’efectuar abans de les 12.00 hores.
La parcel·la és assignada per la recepció del càmping. No reservem un lloc en concret
la reserva sols serveix per assegurar una plaça al càmping.
Les parcel·les tipus L , tenen connexió d’aigua i desaigua.
Les parcel·les tipus N, no són accessibles a caravanes o autocaravanes de + de 6 metres
Les parcel·les M , només hi poden accedir tendes petites (no caravanes ni carros tendes)
Els cotxes inclosos en el preu de la parcel·la s’han d’aparcar dins la mateixa parcel·la.
S’admeten animals de companyia lligats.
La reserva es mantindrà fins a les 12 h. del dia posterior a la data d’arribada contractada.
En cas que la seva arribada fos posterior a la data d’arribada contractada
(sempre amb previ avís per escrit ) i/o la sortida fos anterior a la data de sortida
contractada s’haurà d’abonar la totalitat de l’estada contractada.

APARTAMENTS – BUNGALOWS

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

No s’admeten animals domèstics en els bungalows B , C
L’allotjament estarà disponible a partir de les 14:00 h.
La sortida s’ha d’efectuar abans de les 10.00 hores.
La reserva es mantindrà fins a les 12 h. Del dia posterior a la data d’arribada contractada.
En cas de que la seva arribada fos posterior a la data d’arribada contractada (sempre amb previ avís
per escrit )
i/o la sortida fos anterior a la data de sortida contractada, s’haurà d’abonar la totalitat de l’estada
contractada.
La direcció del càmping es reserva el dret a demanar 100 € de dipòsit a l’entrada.
Els preus inclouen 1 vehicle. A partir del 2n vehicle, s’abonarà la tarifa vigent.
Els clients dels nostres allotjaments estan obligats a complir el reglament del càmping.
No és permès instal·lar tendes al costat dels bungalows o apartaments
Ocupació màxima per allotjament: A i B (4 persones) – C (dues persones)
Per persona extra demaneu possibilitats i preus a la recepció.
Es permetrà l’estada en l’allotjament tan sols a aquelles persones que hagin estat donades d’alta en el
check-in.
Preus serveis extres no inclosos en la tarifa : servei de llençols 6.00 €/ llit . Aire condicionat 1.6 €,/dia

BESTRETA
PARCEL·LES CAMPING

•
•
•
•

L´ import de la reserva és de 50 € per parcel·la .
Pèrdua del 50 % del dipòsit pagat per avançat si la cancel·lació es rep 30 dies o més abans de la data
d’arribada.
Pèrdua total del dipòsit pagat per avançat, si a cancel·lació es rep en un termini inferior a 30 dies abans
de la data d’arribada.
Les cancel·lacions s’han de sol·licitar per escrit i signades (correu o mail )

BUNGALOWS- APARTAMENTS

•
•
•
•
•

L´ import de la reserva és del 25 % del total de l’estada
Pèrdua del 10 % del dipòsit pagat per avançat, si la cancel·lació es rep 30 dies abans de la data
d’arribada contractada
Pèrdua del 50 % del dipòsit pagat per avançat , si la cancel·lació es rep entre 21 i 29 dies abans de la
data d’arribada contractada.
Pèrdua total del dipòsit pagat per avançat si la cancel·lació es rep en un termini inferior a 20 dies
abans de la data d’arribada contractada.
Les cancel·lacions s’han de sol·licitar per escrit i signades (correu o mail).

