
INFORMATIE

Tijden accommodaties:
De check-in tijd is vanaf 15:00 uur en vertrek voor 11:00 uur.
Tijden camping plaatsen:
De check-in tijd is vanaf 12:00 uur en vertrek voor 12:00 uur.

REGELS BUNGALOW

1- Het beddengoed zit er bij inbegrepen.
2- Herinner dat de handdoeken niet bij de prijs inbegrepen, u kunt deze ook in de receptie 
huren  (3€ per pack)
3- Wij houden geen concrete nummers gereserveerd.
4- Check-out  moet vóór 11:00 uur s´ochtends zijn. Bij vertrek na 11:00 uur zal er een nieuwe 
nacht in rekening worden gebracht.
5- De bungalow moet u achterlaten zoals u die bij binnenkomst heeft gevonden en anders worden 
er schoonmaakkosten in rekening gebracht (€ 75,00)
6- Elke beschadigding of beschadigd voorwerp moet worden betaald.
7- Deponeer uw vuilnis in de vuilnisbakken die verdeeld staan door de camping.
8- Laat niets in de koelkast liggen.
9- Het is ten strengste verboden om gasten zonder aanmelding bij de receptie op bezoek te 
hebben.
10- Er kan geen geluid worden gemaakt vanaf 23:00 uur in de avond.
11- Verboden  in- en uit rijden van voertuigen tussen 00:00 uur tot  08:00 uur.
12 - Receptie geopend van 09:00 uur tot  21:00 uur.
13- Bij aankomst wordt het restbedrag van uw vakantie betaald en dient u een garantie van 
€ 200,00 aan te betalen. Terugbetaling vind plaats bij vertrek na de controle van uw 
accommodatie.
14- Het niet naleven van de interne voorschriften en regels van de camping leidt tot verwijdering 
van verblijf op de camping en het verlies van uw borg die u heeft aanbetaald.
15- Als u voor uw gereserveerde datum vertrekt, wordt uw verblijf niet terug betaald.
16-Op de dag van aankomst dient u uw paspoort of ID-kaart bij u te hebben.
17-De directie is niet verantwoordelijk voor objecten of waardevolle spullen die niet in de kluisjes 
van de receptie worden bewaard.
18- Bij vertrek dient u de sleutel en de afstandsbediening af te geven bij de receptie.

REGELS CAMPING PLAATSEN

1- Wij houden geen concrete nummers gereserveerd.
2- Check-out  moet vóór 12:00 uur s´ochtends zijn. Bij vertrek na 12:00 uur zal er een nieuwe 
nacht in rekening worden gebracht.
3- Deponeer uw vuilnis in de vuilnisbakken die verdeeld staan door de camping.
4- Het is ten strengste verboden om gasten zonder aanmelding bij de receptie op bezoek te 
hebben.
5- Er kan geen geluid worden gemaakt vanaf 23:00 uur in de avond.
6- Verboden in- en uit rijden van voertuigen tussen 00:00 uur tot  08:00 uur.
7-  Receptie geopend van 09:00 uur tot  21:00 uur
8- Het niet naleven van de interne voorschriften en regels van de camping leidt tot verwijdering van
verblijf op de camping en het verlies van uw borg die u heeft aanbetaald.
9- Op de dag van aankomst dient u uw paspoort of ID-kaart bij u te hebben.
10- De directie is niet verantwoordelijk voor objecten of waardevolle spullen die niet in de kluisjes 
van de receptie worden bewaard.



HUISDIEREN

Wij accepteren huisdieren zowel in de camping als in de normale bungalows en mobile-homes.
Wij accepteren geen huisideren in de appartementen, loft en mobile-homes met airconditioning.
Uw huisdier dient altijd aan de lijn te zijn, en gecontroleerd door hun baasje. Het is verboden om 
uw huisdier alleen te laten in de camping, uw auto of uw accommodatie.
Huisdieren moeten hun eigen bed meenemen!

ZWEMBAD

Het zwembad is geopend vanaf 09:00 tot 21:00.
Na 21:00 is het verboden om het zwembad te gebruiken.
In het zwembad, rondom het gebied van het zwembad mogen geen honden/ dieren komen.
Verboden om te roken in en rondom het zwembad.
Verboden om met een voetbal bij het zwembad te spelen.
Verboden om een opblaas figuur te gebruiken in het zwembad.
Het zwembad is alleen toegankelijk voor clienten van de camping.

WIFI
U Kunt wifi gebruiken door de gehele camping. U bent niet genoodzaakt om uw wifi uren direct op 
te maken, de wifi telt alleen wanneer u geconecteerd bent. U kunt de wifi in de receptie kopen 
voor:
2  uur - 2€
5  uur - 4€
10 uur - 6€
20 uur - 10€
50 uur- 15€

SPA & WELLNESS
In de camping hebben wij spa & wellness voor iedereen. De spa & wellness zijn voorzien van een 
jacuzzi, een hammam en een massage ruimte. Wilt u graag reserveren, kunt u een afspraak 
maken in de receptie of per telefoon naar: 0034 972 25 67 02.
De jacuzzi en hammam zijn toegankelijk voor maximaal  4 personen per sessie.
Kinderen en tieners onder de 18 jaar zijn niet toegankelijk in de spa & wellness zonder begeleiden 
van een volwassene.

Voor aanbiedingen Bungalow accommodatie + Spa dient u te reserveren via onze website:
www.campingjoncarmar.com

BETALINGSVOORWAARDEN
Abonnements garantie
200 euro per accommodatie extra aanbetaling. Dit bedrag wordt terug betaald aan het einde van 
uw verblijf, na het controleren van de accommodatie.
In het geval van schade of gebrek aan schoonmaak, zal dit in rekening worden gebracht. 
Het niet naleven van de regels van het interieur van de camping leidt tot uitzetting en verlies van 
de extra aanbetaalde garantie.

Annulering van het contract.
Als de accommodatie niet binnen 24 uur na de datum van verhuren zonder voorafgaande 
kennisgeving door de eigenaar wordt bezet, wordt het contract automatisch geannuleerd, 
waardoor het geleverde bedrag verloren gaat.
Càmping Joncar Mar behoudt zich het recht voor om de accommodatie te rekruteren.

http://www.campingjoncarmar.com/


Annuleringen
Bij annulering 45 dagen voor aankomst wordt 75% van de aanbetaling betaald.
Bij annulering 30 dagen voor aankomst wordt 50% van de aanbetaling betaald.
Bij annulering 15 dagen voor aankomst worden aanbetaalde kosten in rekening gebracht.

HUISDIEREN
Wij accepteren huisdieren zowel in de camping als in de normale bungalows en mobile-homes.
Wij accepteren geen huisideren in de appartementen, loft en mobile-homes met airconditioning.
Uw huisdier dient altijd aan de lijn te zijn, en gecontroleerd door hun baasje. Het is verboden om 
uw huisdier alleen te laten in de camping, uw auto of uw accommodatie.
Huisdieren moeten hun eigen bed meenemen!

ZWEMBAD
Het zwembad is geopend vanaf 09:00 tot 21:00.
Na 21:00 is het verboden om het zwembad te gebruiken.
In het zwembad, rondom het gebied van het zwembad mogen geen honden/ dieren komen.
Verboden om te roken in en rondom het zwembad.
Verboden om met een voetbal bij het zwembad te spelen.
Verboden om een opblaas figuur te gebruiken in het zwembad.
Het zwembad is alleen toegankelijk voor clienten van de camping.

WIFI
U Kunt wifi gebruiken door de gehele camping. U bent niet genoodzaakt om uw wifi uren direct op 
te maken, de wifi telt alleen wanneer u geconecteerd bent. U kunt de wifi in de receptie kopen 
voor:
2  uur - 2€
5  uur - 4€
10 uur - 6€
20 uur - 10€
50 uur- 15€

SPA & WELLNESS
In de camping hebben wij spa & wellness voor iedereen. De spa & wellness zijn voorzien van een 
jacuzzi, een hammam en een massage ruimte. Wilt u graag reserveren, kunt u een afspraak 
maken in de receptie of per telefoon naar: 0034 972 25 67 02.
De jacuzzi en hammam zijn toegankelijk voor maximaal  4 personen per sessie.
Kinderen en tieners onder de 18 jaar zijn niet toegankelijk in de spa & wellness zonder begeleiden 
van een volwassene.

Voor aanbiedingen Bungalow accommodatie + Spa dient u te reserveren via onze website:
www.campingjoncarmar.com

RESERVERINGEN KOELKASTEN
Beschikbaar grote en kleine koelkasten.
U kunt deze reserveren door te bellen naar 0034 972 25 67 02 of per E-mail: 
info@campingjoncarmar.com

mailto:info@campingjoncarmar.com
http://www.campingjoncarmar.com/


INTERESANTE LINKS:

-Verhuur van koelkasten:  <http://www.rentit.es>
- Busstation (SARFA):  <http://www.sarfa.es>
- Treinstation Figueres (RENFE):  <http://www.renfe.com>
- Karting Roses:  <http://www.kartingroses.com>
- Park aiguamolls:  <http://parcsnaturals.gencat.cat/es/aiguamolls-emporda>
- Ziekenhuis Roses:  0034 972 15 37 59
- Museum Dalí:  <https://www.salvador-dali.org/es/museos/teatro-museo-dali-de-figueres/
>
- Het huis-Museum Dali en Portlligat:  <https://www.salvador-dali.org/es/museos/casa-
salvador-dali-de-portlligat/>
- Verhuur van auto´s: <http://www.ampuriacar.com>


