
 

                                      CONDICIONS DE RESERVA – PARCEL·LES                                            
 

 

- La formalització d'una reserva implica l'acceptació del Reglament de Règim Intern, de les Condicions 

de Reserva - Parcel·les i de les Tarifes vigents publicades a www.playabrava.com 

 

- Un cop rebut el dipòsit, Càmping Playa Brava enviarà una confirmació que s'haurà de presentar a 

Recepció el dia d’arribada. 

 

- A l’arribada s’abonarà la totalitat de l’estada, descomptant el dipòsit rebut. 

 

- Per motius de seguretat les polseres són d'ús obligatori, personal i intransferible. Les polseres es 

posaran al canell a l’arribada, sent necessària la presència del titular i de tots els acompanyants. Es 

pagaran 5 € per polsera en concepte de dipòsit, que es retornaran en el moment de la sortida. No es 

permetrà la permanència al càmping a qui contravingui aquesta norma. 

 

- Cada reserva dona dret a l'ocupació d'una parcel·la del tipus reservat, sense garantir-ne la situació 

exacta. Recepció es reserva el dret d’assignar la parcel·la. 

 

- El preu de la parcel·la inclou: 1 vehicle + 1 element d'acampada (tenda, caravana o autocaravana) + 

connexió elèctrica + connexió WiFi per un dispositiu. 

 

- L'ocupació màxima permesa per parcel·la és de 6 persones. Només les persones inscrites a la reserva 

o en el moment de l’arribada, estan autoritzades a pernoctar. 

 

- No s'admeten animals de companyia. 

 

- La parcel·la estarà a disposició del Client a partir de les 12 h. del dia d’arribada i fins les 12 h. del 

dia de sortida. 

 

- Càmping Playa Brava garanteix la reserva fins a les 12.00 h. del dia següent a la data d’arribada 

prevista. Si el Client no es presentés, es cancel·laria la reserva i es perdria el dipòsit. Si es volgués 

conservar la reserva, caldria comunicar-ho a info@playabrava.com, i els dies que es mantingués la 

parcel·la previs a la seva ocupació s’haurien d’abonar segons la tarifa mínima vigent (parcel·la + 2 

adults). 

 

- En cas que el Client anticipés la sortida a la data prevista, s’hauria d’abonar el 40% dels serveis 

pendents contractats. 

 

- Les reserves són personals i intransferibles. Només es permetrà modificar la reserva si es comunica 

a info@playabrava.com amb una antelació mínima de 7 dies a la data d’arribada. Les modificacions 

de reserva estaran subjectes a disponibilitat i comportaran unes despeses de gestió de 15 €. 

 

- En cas d’anul·lació, el dipòsit només es retornarà si la cancel·lació es notifica a info@playabrava.com 

amb una antelació mínima de 7 dies a la data d’arribada. Les despeses de cancel·lació (15 €) i les 

despeses bancàries seran a càrrec del Client. 

 

- Càmping Playa Brava es un càmping familiar i es reserva l’opció de cancel·lar qualsevol nova reserva 

en un termini màxim de 72 hores i retornar el dipòsit. Així mateix podrà anul·lar una reserva si 

comprova que les dades introduïdes no són reals. 
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