


uitstekende

faciliteiten &
en een persoonlijke service



Playa Montroig is de ideale bestemming voor mensen die 

comfort zoeken en de fijnste finesses weten te waarderen.

In een lommerrijke omgeving met verzorgde tuinen heten  wij u 

van harte welko m en waarborgen wij u een op maat gesneden 

en, efficiënte service.

uitstekende

faciliteiten &
en een persoonlijke service



gegarandeerde

veiligheid &
onberispelijke netheid



Om uw rust en comfort gedurende uw vakantie te verzekeren voeren wij dagelijks 24 uur lang een strenge controle uit op onze installa-

ties. Ons bekwaam en professioneel team is actief in de weer om u een totale veiligheid en een onberispelijke netheid te garanderen. 

In deze absoluut veilige omgeving kunt u zich helemaal ontspannen en samen met uw familie genieten van de magie van ons Camping 

Resort.



Restaurant Terrassa Media Lounge

In de verschillende restaurants en bars van ons Camping Resort vindt u de rijke, afwisselende keuken en de hartelijke sfeer van de Costa 

Daurada terug. Zo biedt ons restaurant “Grill” heerlijke vlees- en visschotels en ons restaurant “Terraza”, een uitgebreide kaart met 

typische mediterrane gerechten, Ook kunt u gebruik maken van onze “meeneemkeuken” waar kant en klare maaltijden worden bereid. 

restaurants & bars



Grill Restaurant Chill out

Onze gezellige bars liggen verspreid over de camping: de “Tropical” bar ligt op een bevoorrechte plaats vlak aan zee en in ons 

Garden Terrace & Chill Out kunt u ontspannen genieten van uw favoriete cocktail.



Wij zijn dol op kinderen en hebben speciaal voor hen een uitdagende omgeving gecreëerd met veel faciliteiten en spelmogelijkhe-

den, zodat zij zich in alle veiligheid kunnen vermaken en amuseren. Zij kunnen deelnemen aan het uitgebreide activiteitenpakket 

van onze “Junior” en “Mini Club”. In ons openluchttheater “Grand Plaza” worden zij getrakteerd op spectaculaire kindershows.  

kinderwereld



Mini Club

Alle activiteiten worden steeds begeleid door ons vriendelijk en sympathiek animatieteam die uw kinderen en daarmee ook de rest van 

de familie een volledig zorgeloze vakantie bezorgen.



Het warme, zonnige klimaat van onze kust is ideaal om te genieten van het prachtige zwembadencomplex, uitgerust met de modernste 

filtersystemen en gelegen in een verbluffend mooi aangelegde tuin met daarin een gezellige bar met terras. Het complex bestaat uit 

verwarmde zwembaden met glijbanen, watervallen, met waterspelen voor volwassenen. Voor kinderen is een groot lagune-zwembad 

strand &zwembad



aangelegd, waar onder het waakzame oog van onze begeleiders 

en badmees ters, verscheidene activiteiten worden georganiseerd 

(aquagym, waterspelen, enz.)

Over een lengte van bijna 1km ligt ons strand van fijn geelgoud en goed 

verzorgd zand, met een fantastisch uitzicht en uitstekende faciliteiten. 

Onze “Beach Club” biedt u de gelegenheid actief bezig te zijn door deel 

te nemen aan een of meer onderdelen van het uitgebreide activiteiten-

programma (volleybal, beachvoetbal, waterfietsenverhuur, enz.)



Sport Center

Fitness Center

&

De vakantieperiode is de ideale gelegenheid om aan uw conditie te werken of uw favoriete sport te beoefenen. Ons “Fitness Center” bes-

chikt over een cardio- en krachtcircuit, beiden uitgerust met een groot scala van de modernste apparaten en ons “Sport Center” telt drie 

voetbalvelden, een multifunctioneel sportveld (o.a. voor handbal, hockey.), tennisbanen, padelbanen, pingpongtafels en een basketbalveld. 

plezier
sport 



Sport Center

Hier kunt u uw sport in alle rust uitoefenen, maar ook kunt u 

deelnemen aan de door onze sportbegeleiders dan wel het anima-

tieteam georganiseerde wedstrijden en toernooien.



& bezienswaardigheden
recreatie

Een extra mogelijkheid om uw vakantie een uitstekende invulling te geven, bieden wij u door het organiseren van creatieve en culturele 

activiteiten, uiteraard onder begeleiding van onze instructeurs en spelbegeleiders. Zo kunt u uw artistiekehobby´s uitoefenen in het 

hobbycentrum, waar u ook deel kunt nemen aan diverse cursussen (pottenbakken, manden vlechten, boetseren, macramé, enz.) maar 

u kunt ook kiezen voor de activiteiten uit het veel omvattende amuse ments aanbod in de “Loft (danslessen, theater, films, enz).



La Plaça

Disco-Lounge

Hobby Center

‘S Avonds is er de mogelijkheid shows bijwonen in ons grote open-

lucht theater, de Plaza, maar u kunt ook dansen in onze Chill 

Out, Rock &Roll of Disco Lounge cocktailbar. Deze ruimten zijn 

akoestisch beveiligd om zo de rust van anderen campinggasten te 

garanderen. Als u gewoon de omge ving wilt ontdekken, biedt de 

Costa Dorada met zijn pretparken, het prestigieuze wijngebied, 

zijn grote aantal monumenten en natuur parken uitstekende mo-

gelijkheden.




