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Parcelen «Premium Plus»

Parcelen «Premium Deluxe»

Parcelen «Premium Classic»

Parcelen «Standard Deluxe»

Parcelen «Standard Classic»

Parcelen «Standard»

Accomodatie

Prijzen inclusief 10% B.T.W.

VOLWASSENE Extra

GEPENSIONEERDE Extra

KINDEREN (3-10)

AUTO / MOTOR Extra

VAARTUIGEN

EXTRAS

TARIEVEN  2019
STAANPLAATSEN

PREMIUM PLUS

PREMIUM DELUXE

PREMIUM CLASSIC

STANDARD DELUXE

STANDARD CLASSIC

STANDARD

Prijzen inclusief 10% B.T.W.

Prijzen voor twee personen inclusief.

Kortingen langer verblijf
5%  21 - 28 nachten    10%  29 - 44 nachten    20%  45 nachten +
Kortingen worden niet toegepast bij Standard, Premium Plus en bij Bungalows.Deze kunnen niet 
worden gecombineerd. 

Toeristenbelasting niet inbegrepen: Volwassene vanaf 16 jaar 0.50€ p.p.p.n. maximaal 7 nachten.

Toeristenbelasting niet inbegrepen: Volwassene vanaf 16 jaar 0.50€ p.p.p.n. maximaal 7 nachten.

Follow Me!

Bora Bora Pavilions

Seaside Villas

Palm Tree Villas

Royal Palm Villas

www.playamontroig.com

7 €

6 €

4 €

7 €

7 €

7 €

6 €

6 €

7 €
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8 €

7 €

6 €

8 €

8 €

9 €

7 €

7 €

9 €

9 €

9 €

7 €

7 €

10 €

10 €

56 €

36 €

33 €

30 €

28 €

25 €

29/03 - 16/04
22/04 - 20/06
11/09 - 03/11

02/09 - 10/09 21/06 - 29/06
26/08 - 01/09

17/04 - 21/04
30/06 - 06/07

07/07 - 25/08

65 €

45 €

42 €

39 €

35 €

29 €

96 €

61 €

56 €

51 €

45 €

40 €

113 €

82 €

68 €

59 €

54 €

48 €

168 €

132 €

117 €

103 €

92 €

73 €

   



BUNGALOWS

Prijzen inclusief 10% B.T.W.*SPECIALE AANBIEDING: Prijs per nacht voor een verblijf vanaf 7 nachten
Toeristenbelasting niet inbegrepen: Volwassene vanaf 16 jaar 0.50€ p.p.p.n. maximaal 7 nachten.

PREMIUM DELUXE

PREMIUM CLASSIC

STANDARD DELUXE

STANDARD Zone F

Prijzen inclusief 10% B.T.W.Alleen geldig voor het gezin. Uitsluitend met voorafgaande bespreking.
Toeristenbelasting niet inbegrepen: Volwassene vanaf 16 jaar 0.50€ p.p.p.n. maximaal 7 nachten.
* De Premium Deluxe naseizoen aanbieding is alleen mogelijk indien er constant iemand aanwezig is.

SEIZOENS  2019
AANBIEDINGEN

TARIEVEN  2019
BUNGALOWS
BORA-BORA PAVILIONS

SEASIDE VILLAS

ROYAL PALM VILLAS

PALM TREE VILLAS

BORA-BORA PAVILIONS ROYAL PALM VILLASSEASIDE VILLAS PALM TREE VILLAS 

 1.  2-persoonsbed
 2.  1-persoonsbed
 3.  Eetkamertafel
 4.  Linnenkast

 5.  Vaatwasmachine
 6.  Aanrecht
 7. Elektrische kookplaat
 8.  Koelkast

 9.  WC, met wastafel
 10. Bankstel
 11. Terras
 12. Satelliet TV

 13. Douchecabine
 14. Koude/Warme
   Luchtventilator

1.630 €

1.480 €

1.370 €

1.070 €

VOOR
SEIZOEN

29/03 - 14/06

VOOR PLUS            
SEIZOEN

29/03 - 03/07

2.070 €

1.860 €

1.750 €

1.310 €

HOOG                       
SEIZOEN

15/06 - 16/08

ZOMER                     
ANBIEDING

18/08 - 07/09

PLUS NA 
SEIZOEN

17/08 - 03/11

5.060 €

4.520 €

4.100 €

3.080 €

1.410 €

1.210 €

1.080 €

1.950 €*

1.770 €

1.575 €

1.270 €

NA 
SEIZOEN

23/08 - 03/11

1.510 €*

1.380 €

1.240 €

1.040 €

29/03 - 11/04
22/04 - 23/05

12/04 - 16/04
24/05 - 14/06
08/09 - 03/11

17/04 - 21/04
15/06 - 28/06
27/08 -07/09

29/06 - 05/07 06/07 - 12/07 13/07 - 26/08

138 €
*119 €

123 €
*108 €

105 €
*92 €

100 €
*87 €

159 €
*141 €

145 €
*131 €

124 €
*113 €

119 €
*109 €

235 €

225 €

206 €

196 €

285 €

270 €

260 €

250 €

324 €

313 €

288 €

280 €

372 €

360 €

330 €

319 €
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ALGEMENE BOEKINGS VOORWAARDEN 2019

STAANPLAATSEN
1) De staanplaats zal beschikbaar zijn voor u vanaf 13.00 uur op de geboekte aankomstdag.
2) De staanplaats dient men vóór 12.00 uur te verlaten op de dag van vertrek.
3) Van 06/07 tot 31/08 zijn verblijven van de staanplaatsen Premium Plus van zaterdag tot zaterdag.
4) Elke klant kan een staanplaatsnummer boeking doen, deze wordt schriftelijk bevestigd. Door buitengewone of onvoorziene omstandigheden behoudt het 
Camping Resort zich het recht toe om de staanplaats te wijzigen binnen dezelfde categorie. Bij een boeking van minder dan 7 nachten wordt geen staanplaatsnum-
mer toegewezen.

BUNGALOWS
1) De accomodatie zal beschikbaar zijn voor u vanaf 16.00 uur op de geboekte aankomstdag.
2) De accomodatie dient men vóór 10.00 uur te verlaten.
3) Bij aankomst dient u een borg te betalen van 100 euro cash.
4) De prijzen zijn inclusief lakens en handdoeken met wekelijkse wissel.
5) Van 06/07 tot 07/09 is het verblijf van zaterdag tot zaterdag.
6) Bij een verblijf van minder dan 3 nachten is er een toeslag van 25 euro.

AANBETALING
A) Aanbetaling van verblijven buiten het hoogseizoen: 
Aanbetaling: 150 euro
Alle categorieën staanplaatsen en bungalows
Bungalows met een verblijf van 7 nachten of meer dienen het resterende bedrag minimaal 45 dagen voor de aankomstdag te betalen.

B) Aanbetaling van verblijven tussen 06/07/2019 en 31/08/2019 (hoogseizoen):
20% van het totaal, geboekt voor 31/12/2018
40% van het totaal, geboekt na 01/01/2019
Staanplaatsen Premium Deluxe, Premium Plus en Bungalows
Bungalows dienen het resterende bedrag minimaal 45 dagen voor de aankomstdag te betalen 
Aanbetaling: 150 euro
Staanplaatsen Standard, Standard Classic, Standard Deluxe en Premium Classic.

ALGEMENE INFORMATIE
1) Toeristenbelasting niet inbegrepen: Volwassene vanaf 16 jaar 0.50€ p.p.p.n. maximaal 7 nachten.
2) Huisdieren zijn niet toegestaan op ons Camping Resort.
3) Maximaal 6 personen per staanplaats, of het aantal wat de bungalow toestaat. Dit geldt ook voor de visite.
4) De staanplaats/bungalow mag nooit bezet worden door anderen indien de hoofdboeker of diens partner niet aanwezig is.
5) Het camping resort behoudt zich het recht toe om zones en instalaties te openen of te sluiten afhankelijk van de bezetting.
6) De aankomst en vertrekdag staan vast en kunnen niet gewijzigd worden. Iedere verandering dient uiterlijk 45 dagen voor de aankomstdatum schriftelijk te wor-
den ingediend en is afhankelijk van de beschikbaarheid. De boeking blijft gehandhaaft tot 12 uur na de aankomstdatum.Bij aankomst dient men het resterende 
bedrag van het verblijf te voldoen.
7) De prijzen van de staanplaatszijn inclusief 2 personen + 1 caravan, tent of camper + 1 auto + electriciteit (10A) + 10% B.T.W. De accomodaties zijn inclusief de 
personen die elk type accomodatie toe staat + 1 auto + 10% B.T.W. 
8) Iedere wijziging in het aantal personen of het aantal extra´s dient te worden gemeld bij de receptie bij aankomst. In het geval dit niet wordt gedaan, worden de 
kosten die gelden doorberekend voor het gehele verblijf.
9) De seizoensaanbiedingen zijn inclusief de hoofdboeker, partner en maximaal 4 kinderen. Bijkomende informatie over de condities zijn gepubliceerd op de web-
site onder het kopje ¨Aanbiedingen/condities seizoensaanbieding¨, welke men bevestigd te hebben gelezen en geaccepteerd bij het boeken.
Annuleringen via email ontvangen uiterlijk 45 dagen voor de aankomstdatum: Teruggave van het aanbetaalde bedrag inmindering van € 40 administratiekosten.
Annuleringen ontvangen met minder dan 45 dagen voor aankomstdatum: Verlies van alle aanbetalingen. De boekingen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. 
Iedere verandering dient schriftelijk te worden ingediend en is afhankelijk van beschikbaarheid. De aankomst en vertrekdag staan vast en kunnen niet gewijzigd 
worden. Iedere verandering dient uiterlijk 45 dagen voor de aankomstdatum schriftelijk te worden ingediend.
De bevestiging van het contract zal automatisch online, online of per mail plaatsvinden wanneer de aanbetaling is ontvangen.
Vergeet u niet om een reis/annuleringsverzekering af te sluiten om tegenslagen te voorkomen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
reservas@playamontroig.com
Playa Montroig Camping Resort
Apartado de Correos 3, E-43300 Mont-roig (Tarragona) España
Tel.: +34 977 81 06 37 · Fax: +34 977 81 14 11

Hoe ver is het strand? 
Onze camping resort ligt direkt aan het strand. Zie de plattegrond van de camping.
Hoe ver is de dichts bijzijnde dorp? 2 km.
Hoe ver is Tarragona? 31 km.
Hoe ver is Port Aventura? 20 km.
Hoe ver is het vliegveld van Reus? 33 km.
Hoe ver is het vliegveld van Barcelona? 115 km.

VEELGESTELDE VRAGEN
BUNGALOWS
Hoe is de keuken van de bungalow uitgerust?
De keuken is volledig uitgerust: electrische kookplaat, magnetron, koelkast, bestek, serviesgoed en kookgerei. U kunt een volledige beschrijving zien op de pagina 
van de bungalows. Onze Bora Bora Pavilions, Seaside Villas, Royal Palm Villas en Palm Tree Villas hebben een vaatwasmachine
 
Wordt het beddengoed/handdoeken verschoond?
Bij Bora Bora Pavilions, Seaside Villas, Royal Palm Villas en Palm Tree Villas worden deze gewisseld bij een verblijf vanaf 7 nachten.

Kan ik voor minder dan een week een bungalow huren? 
Ja, behalve in het hoogseizoen, dan is het alleen mogelijk om van zaterdag tot zaterdag te huren.

STAANPLAATSEN
Hoeveel personen zijn er inbegrepen in de prijs?
Ja, bij onze prijzen zijn er 2 personen inbegrepen bij elke soort staanplaats.

Kan ik een speciale staanplaats boeken?
Ja, dat is mogelijk.

Wat is de maximale capaciteit van een staanplaats?
Met maximaal 6 personen. Het is toegestaan om 1 caravan of 1 tent + 1 auto en een klein tentje.
 
Kan ik een koelkast huren?
Van juni tot september kunt u via de receptie een koelkast huren.

AFSTANDEN

ALGEMENE VRAGEN
Is er een Wi-Fi netwerk voor Internet?
Ja, er is Wi-Fi ontvangst op de camping. 

Zijn huisdieren toegestaan?
Nee.Huisdieren zijn niet toegestaan op onze camping resort.
 
Is het toegestaan om te barbecueën?
Ja, maar u moet zich wel aan de instructies houden die in de huisregels vermeld staan.
 
Is het mogelijk om fietsen te huren op de campin resort?
Ja, er zijn fietsen voor alle leeftijden te huur.
 
Waar kan ik een auto huren?
Via de receptie van ons camping resort kunt u een auto huren, zij kunnen deze op de camping of vliegveld afleveren.
 
Is er animatie tijdens het gehele seizoen?
Ja, er is animatie het gehele seizoen voor alle leeftijden zonder extra kosten.
 
Is het zwembad verwarmd?
Ja, het zwembad is verwarmd.



Uw ideale vakantiebestemming

PLAYA MONTROIG CAMPING RESORT
Apartado de Correos 3
N. 340, Km 1136
E-43300 Mont-roig
Tarragona - España

Tel. +34 977 810 637 - Fax +34 977 811 411
info@playamontroig.com
www.playamontroig.com


