
Laag (min. 2 nachten)

8 personen (inclusief 10Kw / dag)
6 personen (inclusief 10Kw / dag)
4 personen (inclusief 10Kw / dag)
2 personen (inclusief 10Kw / dag)
8-14 dagen (2 personen / Kw niet inbegrepen)

15-30 dagen (2 personen / Kw niet inbegrepen)

Midden (min. 2 nachten)

Bungalow Montaña
Higth (min. 7 nachten)

Terras
11,5 m2

Bungalow
44,5 m2

2 slaapkamer met
eenpersoonsbed x2

1 slaapkamer met
tweepersoonsbed

TVairconditioning
/ verwarming

6 tot 8

 6€

EXTRAS

 2€ 4€

 2-12

 Precio/Día

 2€  30€

Het bevat ook: Grote woonkamer met een slaapbank, handdoeken, lakens en dekbedden,
badkamer met douche, stoot, en apart toilet. Groot panoramisch terras van 11,5 m2 met tuinmeubilair.

Volledige keuken met kookplaat, servies, koffiezetapparaat, koelkast / vriezer en magnetron.

Laag seizoen ( 01-02-20 tot 07-04-20 / 13-04-20 tot 26-06-20 / 28-9-20 tot 30-12-20 )
Middenseizoen ( 08-04-20 tot 12-04-20 / 27-06-20 tot 29-08-20 / 31-12-20 tot 01-01-21 )

Hoog seizoen  ( 30-08-20 tot 27-09-20 )

GPS: 38.5163067 / -0.2006452
Promotie op campingeltorres.com

info@campingeltorres.com
(+34) 965 995 077

animatie het 
hele jaar

door

EXTRAS
prijs/dag

Praktische informatie
Aankomst vanaf 16:00 uur. Vertrek vóór 12: 00 uur. Eerste aanbetaling van 25% van het totale verblijf om te reserveren.

Aantal bevoegde personen = max. van de accommodatie. Bij aankomst dient u een borg van € 100 te betalen aan de receptie.
De klant moet de bungalow in dezelfde staat achterlaten als gevonden (schoon)Een inventarislijst met de beschrijving van de items of het 

materiaal dat beschikbaar is gemaakt in de bungalow, wordt bij de aankomst van elk verblijf bezorgd. Dat blad moet 2 uur na uw 
aankomst worden ingevuld, ondertekend en bezorgd bij de receptie. Elk artikel of materiaal dat zal worden gebroken, beschadigd of 

verdwenen tijdens de controle van het vertrek met een campingpersoneel,moet worden betaald bij de receptie. 
1 bungalow beschikbaar voor honden, € 30 verplichte schoonmaak bij vertrek. € 3 per hond per dag.

UITZICHT
op zeeA 30m.

van het strand PRIJZEN 2020

100 €
85 €
73 €
63 €

140 €
115 €
105 €
83 €

200 €
165 €
151 €
138 €

53 €
38 €



6 personen (inclusief 10Kw / dag)
4 personen (inclusief 10Kw / dag)
2 personen (inclusief 10Kw / dag)
8-14 dagen (2 personen / Kw niet inbegrepen)

15-30 dagen (2 personen / Kw niet inbegrepen)

Bungalow Playa

8 m2
Bungalow

35 m2
Terras

4 tot 6 1 slaapkamer met
tweepersoonsbed

TVairconditioning
/ verwarming

 6€

EXTRAS

 2€ 4€

 2-12

 Precio/Día

 2€  30€

Het bevat ook: Grote woonkamer met een slaapbank, handdoeken, lakens en dekbedden,
badkamer met douche, stoot, en apart toilet. Groot panoramisch terras van 8 m2 met tuinmeubilair.

Volledige keuken met kookplaat, servies, koffiezetapparaat, koelkast / vriezer en magnetron.

GPS: 38.5163067 / -0.2006452
Promotie op campingeltorres.com

info@campingeltorres.com
(+34) 965 995 077

animatie het 
hele jaar

door

EXTRAS
prijs/dag

Laag (min. 2 nachten) Midden (min. 2 nachten) Higth (min. 7 nachten)

UITZICHT
op zeeA 30m.

van het strand PRIJZEN 2020

Praktische informatie
Aankomst vanaf 16:00 uur. Vertrek vóór 12: 00 uur. Eerste aanbetaling van 25% van het totale verblijf om te reserveren.

Aantal bevoegde personen = max. van de accommodatie. Bij aankomst dient u een borg van € 100 te betalen aan de receptie.
De klant moet de bungalow in dezelfde staat achterlaten als gevonden (schoon)Een inventarislijst met de beschrijving van de items of het 

materiaal dat beschikbaar is gemaakt in de bungalow, wordt bij de aankomst van elk verblijf bezorgd. Dat blad moet 2 uur na uw 
aankomst worden ingevuld, ondertekend en bezorgd bij de receptie. Elk artikel of materiaal dat zal worden gebroken, beschadigd of 

verdwenen tijdens de controle van het vertrek met een campingpersoneel,moet worden betaald bij de receptie. 
1 bungalow beschikbaar voor honden, € 30 verplichte schoonmaak bij vertrek. € 3 per hond per dag.

1 slaapkamer met
eenpersoonsbed

Laag seizoen ( 01-02-20 tot 07-04-20 / 13-04-20 tot 26-06-20 / 28-9-20 tot 30-12-20 )
Middenseizoen ( 08-04-20 tot 12-04-20 / 27-06-20 tot 29-08-20 / 31-12-20 tot 01-01-21 )

Hoog seizoen  ( 30-08-20 tot 27-09-20 )

85 €
73 €
63 €
53 €

115 €
105 €
83 €

165 €
151 €
138 €

38 €


