
 

 

LLISTAT DE PREUS 2023 · CAMPING NAUTIC ALMATA 
PROGRAMA CONFORT  

CARAVANA + CÀMPING  INCLÒS  
 

       Preus en Euros per nit (IVA inclòs) 

     en caravanes de lloguer instal·lades fixes en càmpings seleccionats 

  Standard Luxe   

12.5 - 19.5  58,20 67,50   

19.5 - 26.5  68,60 77,60   

26.5 - 23.6  88,80 103,50   

23.6 - 7.7  98,90 113,90   

7.7 - 14.7  119,90 139,50   

14.7 - 21.7  119,90 139,50   

21.7 - 12.8  133,90 156,10   

12.8 - 19.8  115,70 131,50   

19.8 - 2.9  95,20 109,50   

2.9 - 18.9  69,90 79,80   

Els preus inclouen: lloguer de la caravana, 2 persones, parcel·la, 1 cotxe, electricitat, gas i aigua.   
Despeses d'estada en càmping incloses.   

 IMPORTANT 
Preus addicionals per persona extra al dia  
Nen de 0 – 3 anys: gratuït            Nen de 4 – 17 anys: 3,95 €               Adult addicional: 7,50 € 

Taxa turística: 3,50 euros per estada i per persona major de 16 anys (pagar directament al càmping). 

Les nostres unitats de lloguer no venen equipades amb roba de llit, tot i que es pot contractar      
com a extra.  

No subministrem tovalloles ni draps de cuina. 

Extres especials opcionals Preu  

Tenda jove 6,00 € dia 

Set bebè 4,00 € dia 

2 gandules 5,00 € dia 

Set llençols individuals 8,30 € estada 

Set llençols doble 11,00 € estada 

Barbacoa amb bossa de carbó 22,00 € compra 

 

 

Aprofiteu les nostres ofertes 2023 
Si les vostres vacances són  

entre el 12 de maig i el 14 de juliol  o comencen a  partir del 19 d’agost  
 

   Súper-estalvi en Caravanes Standard i Luxe : 
    
21 dies  = 14 dies  En aquest període, pagueu tan sols 14 dies i podreu gaudir fins 7 dies gratis 
    

14 dies  = 10 dies  En aquest període, pagueu tan sols 14 dies i podreu gaudir fins 4 dies gratis 
 

14 dies  = 12 dies  En aquest període, pagueu tan sols 12 dies i podreu gaudir fins 2 dies gratis 
 

 

Si desitgeu més informació, senzillament truqueu i us atendrem encantats 

caravaninn@caravaninn.net         Telf.   972 52 04 68 

Garanties reemborsament de despeses d’anul·lació Preu  

Garantia anul·lació viatge 50,00 € estada 

Garantia anul·lació i interrupció viatge 70,00 € estada 

Garantia anul·lació viatge Covid inclòs 95,00 € estada 

Garantia anul·lació i interrupció Covid inclòs 125,00 € estada 
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