
ESTADA PER DIES

7,00 € 4,60 €

(3-12) 4,80 € 5,70 €

6,15 €

6,15 € 8,00 €

6,90 € 9,00 €

Temporada Baixa: -10% 17,50 €

ESTADA PER MESOS

Gener 182 € Juliol 420 €
Febrer 182 € Agost 580 €
Març 182 € Juliol i Agost 845 €
Abril 270 € Setembre 220 €
Maig 182 € Octubre 182 €
Juny 220 € Novembre 182 €
Juliol (CS) 280 € Desembre 220 €

TEMPORADA CARAVANA
Preu anual 2.068 €

TARIFES CAMPING 2021 (IVA INCLÒS)

A partir de 3 mesos consecutius: 182 €/mes (excepte juliol i agost)

Notes:

- Els preus de temporada inclouen cotxe, 
caravana i la unitat familiar (pares, fills i 
avis).
- L'estança dels abonats per temporada 
inclou tots els dies que els nens no tinguin 
escola. La resta de dies no estan inclosos.
- La parcel·la és personal i intransferible.
- Es consideren visites aquelles persones 
que entren al càmping. Cal informar de les 
visites a recepció i sempre deixaran el 
vehicle al pàrquing.
- Visites: Adults: 5,00 € / Nens: 3,50 €.

web: www.campingvallderibes.com
e-mail: info@campingvallderibes.com

            telèfon: 972 728 820

Ctra de Pardines, km 0,5
17534 Ribes de Freser (GI)

Pernoctar
18h - 10h

900 w
1400 w

5,15 €
7,60 €



ESTADA EN BUNGALOUS I MOBILHOMES

TEMPORADA 2 persones
BAIXA Cap de setmana 2 nits Entre setmana

Bungalou Taga 129 € 55 €
Bungalou Puigmal 149 € 65 €

Mobilhome 149 € 65 €

TEMPORADA 2 persones
MITJANA Cap de setmana 2 nits Entre setmana

Bungalou Taga 149 € 65 €
Bungalou Puigmal 169 € 75 €

Mobilhome 169 € 75 €

TEMPORADA 2 pers Fins 4 pers

ALTA Nits Dissabte i Ponts Agost/S.Santa/Fi any
Bungalou Taga 87 € 115 €
Bungalou Puigmal 97 € 125 €

Mobilhome 97 € 125 €

Per persona addicional

Adult +14 €/nit

Nen (3-12) + 7 €/nit

Gos + 7 €/nit

T. Alta Dissabtes, Festius, Ponts, S. Santa, Agost i Fi d’any
T. Mitjana Festes de Nadal, del 19/06 al 31/07 i del 1/09 al 11/09

T.Baixa Els dies no inclosos en T. Alta ni en T. Mitjana

Notes:

Per fer la reserva caldrà abonar el 25% de l'import per 
transferència o targeta i el restant a l'arribada.
50 € de fiança a l'entrada.
Hora d'entrada:  A partir de 16 h (o segons disponibilitat)
Hora de sortida:  Abans de 11 h (ó abans de les 17h al fer 2 
nits de cap de setmana i si recepció ho confirma).
Sortida 17h: +10 eur (segons disponibilitat)

- Els bungalous Taga i Puigmal disposen de cuina equipada 
amb microones, nevera, parament bàsic, TV, habitació de 
matrimoni, altell amb 2 matalassos, sofà-llit, bany amb plat de 
dutxa i terrassa exterior amb taula i cadires (ideal 2-4 
persones, màxim 6).
- Els bungalous Puigmal estan situats a la zona més alta,  
disposen de terrassa coberta i accés directe amb cotxe.
- Els mobilhomes disposen de 2 ó 3 habitacions, segons 
model.
- El preu de l'allotjament inclou l'aparcament d'un vehicle.
- Els llençols i les tovalloles no estan inclosos.
- No s'admeten animals dins els bungalous, excepte en 
els bungalous Taga (1 animal).

Ctra de Pardines, km 0,5
17534 Ribes de Freser (GI)

web: www.campingvallderibes.com
e-mail: info@campingvallderibes.com
telèfon: 972 728 820
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