INFORMACIÓ
Horari Allotjament:
L'hora d'entrada és a partir de les 15:00 h i l'hora de sortida abans de les 11:00 h
Horari Parcel·les:
L'hora d'entrada és a partir de les 12:00 h i l'hora de sortida abans de les 12:00 h
REGLES ALLOTJAMENTS

1- La roba de llit està inclosa.
2- Recordi que ha de portar tovalloles o bé les pot llogar a la recepció (3€ per joc)
3- No guardem allotjaments concrets
4- Les sortides posteriors a les 11:00h abonaran la jornada completa.
5- Hauran de deixar l´allotjament tal com l´han trobat a l´entrar, en cas contrari cal pagar
la neteja ( 75 €).
6- En cas de trencar-se o que desaparegui algun estri o mobiliari haurà de ser
reemborsat.
7- Si us plau, dipositi les escombraries a les papereres repartides pel càmping.
8- No deixar res dins la nevera.
9- Queda totalment prohibit portar convidats sense permís de recepció.
10- No es pot fer cap tipus de soroll a partir de les 23:00h.
11- Prohibida l´entrada i sortida de vehicles de 24:00h a 08:00h del matí.
12- L´horari de recepció és de 09:00h a 21:00h.
13- A l´arribada es pagarà la totalitat de la seva estada i es retindran els 200 € de garantia
fins el final de l´estància.
14- L´incompliment de la normativa interna del càmping comportarà l´expulsió i la pèrdua
de la garantia.
15- Si marxen abans del previst a la seva reserva es cobrarà la seva estada més el
dipòsit.
16- El dia d´arribada cal presentar el seu D.N.I. o passaport.
17- La direcció no es responsabilitza dels objectes o valors que hagin estat dipositats a les
caixes de seguritat del càmping.
18- Si us plau, en sortir dipositin la clau de l'allotjament i el comandament de la TV a
recepció.
REGLES PARCEL·LES

1- No guardem parcel·les concretes
2- Les sortides posteriors a les 12:00h abonaran la jornada completa.
3- Si us plau, dipositi les escombraries a les papereres repartides pel càmping.
4- Queda totalment prohibit portar convidats sense permís de recepció.
5- No es pot fer cap tipus de soroll a partir de les 23:00h.
6- Prohibida l´entrada i sortida de vehicles de 24:00h a 08:00h del matí.
7- L´horari de recepció és de 09:00h a 21:00h.
8- L´incompliment de la normativa interna del càmping comportarà l´expulsió i el
pagament de tota l´estada reservada.
9- El dia d´arribada cal presentar el seu D.N.I. o passaport.
10- La direcció no es responsabilitza dels objectes o valors que hagin estat dipositats a les
caixes de seguritat del càmping.
ANIMALS
Els gossos són admesos tant en el Càmping com en el Bungalows i Mòbil-homes normals.

No acceptem animals ni als Apartaments, ni al Loft ni als Mòbil-homes amb aire
condicionat
El seu gos / animal sempre ha d'estar lligat i controlat. No es pot deixar tot sol ni al
terreny de càmping, ni als allotjaments( bungalows, mòbil-homes normals) ni cotxe.
Els animals han de portar el seu propi llit ( allotjaments)
PISCINA
La piscina del càmping està oberta del 09:00h - 21:00h.
Desprès de les 21:00 h està prohibit utilitzar la piscina.
La piscina no admet animals.
No es pot fumar a la piscina.
No es pot jugar a la pilota.
No s´admeten inflables.
La piscina es d´ús exclusiu dels clients del càmping.
WIFI
Es pot utilitzar WiFi a tot el càmping. No cal utilitzar les hores de WiFi de cop, només
compte quan vostè està connectat.
Es pot comprar les hores del WiFi a la recepció i els preus són:
2 hores - 2 €
5 hores - 4 €
10 hores - 6 €
20 hores - 10 €
50 hores - 15 €
SPA & WELLNESS
Al càmping disposem d´un Spa & Wellness per a tothom. El Spa& Wellness disposa de un
Jaccuzzi, un Hammam i cabina de massatges.
Les reserves s´han der fer a la recepció o trucant per teléfon al

0034 972 25 67 02
El jacuzzi i Hammam són privats, aforament màxim de 4 persones.
Els nens i adolescents menors de 18 anys no poden entrar l'spa & wellness sense
companyia dún adult.
Per ofertes de bungalows + Spa s'ha d'entrar la pàgina web:
www.campingjoncarmar.com
RESERVA DE NEVERES
Disposem de neveres grans i petites.
Les pot reservar trucant al 0034 972 256702 o bé envian un correu electrònic a :
info@campingjoncarmar.com.

CONDICIONS DE PAGAMENTS
Abonament Garantía
200 Euros per allotjament. Es tornaràn a la sortida, prèvia revisió del bungalow.
En el cas de desperfectes o falta de neteja, es facturarà el que correspongui. L´incompliment de la
normativa del interna del càmping comportarà l´expulsió i la pèrdua de la garantia.
Cancel.lació del contracte.
Si l´allotjament no es ocupat pel titular dins les 24h següents a la data de contractació sense avís
previ, el contracte quedarà anul.lat automàticament, el que comportarà la pèrdua de l’import lliurat.
El Càmping Joncar Mar es reserva el dret de tornar a contractar l´allotjament.
Anul.lació
Si cancel·la 45 dies abans de la seva arribada s’abonarà el 75% del dipòsit.
Si cancel·la 30 dies abans de la seva arribada s’abonarà el 50% del dipòsit.
Si cancel·la 15 dies abans de la seva arribada no s’abonarà cap import.

GPS
42º266766-3º163215

LINKS interessants
- Estació autobusos ( SARFA): <http://www.sarfa.es>
- Estació tren a Figueres ( RENFE): <http://www.renfe.com>
- Karting Roses: <http://www.kartingroses.com>
- Parc aiguamolls: <http://parcsnaturals.gencat.cat/es/aiguamolls-emporda>
- Cap Roses: 0034 972 15 37 59
- Museu Dalí: <https://www.salvador-dali.org/es/museos/teatro-museo-dali-de-figueres/>
- Casa-Museu Dali a Portlligat: <https://www.salvador-dali.org/es/museos/casasalvador-dali-de-portlligat/>
- Lloguer cotxe: <http://www.ampuriacar.com>

