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Barcelona, 10 de novembre de 2017
Benvolguda família:
Com és tradicional, us passem informació del viatge que les famílies de les nostres associacions
AE Campus Arrels y AE Futbol Sala Arrels realitzarem per a descansar abans del trofeu,
festival i preparar-nos per a la cloenda de totes les extraescolars. És el moment d’oblidar-se de
cuinar i pensar només en divertir-nos en família i descansar, veient com els nostres fills i filles
s’ho passen molt bé amb els seus amics i companys d’equip, grup de patinatge o classe i poder
fer un munt d’activitats en el cor mateix de la Costa Daurada, per gaudir de la natura i fer esport
en família.

ESTADA AL CÀMPING RESORT CAMBRILS PARK
Lloc:
Entrada:

Càmping Resort CAMBRILS PARK en Cambrils.
Divendres 18 de maig a partir de les 17 hores, per sopar (arribar abans
de les 21 hores).
Sortida:
Dilluns 21 de maig, després de dinar.
Allotjament: Hi ha bungalow Aloha i bungalow Vila Boniques. S’hauran d’omplir els
bungalows amb grups de 4 persones mínim.
Regim d’estància: Pensió complerta de gran bufet.
Inclou: Wi-fi gratuït, parquing 1 cotxe, gimnàs i 1 sessió de SPA.
PREU TOTAL PER BUNGALOW AMB PC, ELS TRES DIES:
Edats: menors de 3 anys (el 18 de maig de 2018)..................................... gratuïts.
De 3 a 10 anys (el 18 de maig de 2018).................................................... 60 €
Més de 10 anys ........................................................................................ 117 €*
*Els que el 18 de maig tinguin 18 anys o més s’han d’afegir 3 € de tasses turístiques.

Transport: Cada família amb transport propi. No s’accepten animals de
companyia.
PLACES LIMITADES: Feu la vostra reserva el més aviat possible, abonant el
40% de l’import i la fitxa adjunta amb les dades que es demanen, o us
quedareu sense bungalow. LÍMIT 15 DE GENER!!!
Activitats gratuïtes que es poden realitzar: grans piscines, camp de futbol, futbol
sala, vòlei platja, ping pong, bàsquet...
Activitats de pagament: pistes de tennis, minigolf, pistes de pàdel, “camas elásticas”,
zona de jocs, parc infantil, supermercat, lloguer de bicicletes, club d’animació, fitness &
Spa...
Recordeu que podeu venir totes les famílies de futbol sala, patinatge i activitats
extraescolars.
La resta del pagament s’ha de fer abans del 4 de maig de 2018.
Aquí teniu l’enllaç al seu web: http://www.cambrilspark.es
on podreu veure les
instal·lacions,
bungalows,
galeria
multimèdia,
etc.

ESTADA EN EL CÀMPING CAMBRILS PARK (COSTA DAURADA) DEL 18 AL 21 DE MAIG DE 2018
E-MAIL:

MATRICULA
COTXE:

NOM I COGNOMS

Nº DNI

VILA
BONIQUES
Nº

ALOHA
Nº

MÒBIL DEL RESPONSABLE BUNGALOW:
ADREÇA COMPLETA:

TASSES
TURÍSTIQUES
3 € > 18
ANYS

Preu
persona
3 PC
117 € x
=

TOTAL

A
COMPTE

RESTE

