NORMATIVA D’ÚS
Gràcies per triar el Càmping de la Vall d’Àger, els Bungalows de la Vall d’Àger i Espai d’Estels, Nature Hotel
Més de 25 anys gaudint d’un estil de vida senzilla, confortable i en mig de la natura. Viu Vall d’ Àger!
Normes Generals:
• Per raons de seguretat està completament prohibit superar el número d’ocupants previst per al tipus d’allotjament
reservat. Un bebè o un nen compta com a persona en la seva totalitat.
• Assegurança: La direcció del Càmping de la Vall d’Àger, sota l’empresa Iniciatives de la Vall ‘Àger, declina tota
responsabilitat eventual en cas de robatori, accident o danys personals i coses provocades per tercers aliens a
l’establiment. Tampoc respon als danys causats per tempestes, granissades, incendis o altres causes de força major.
• Obligatori entregar el DNI o Passaport del titular i de tots els acompanyants majors de 16 anys. Aquests seran retornats
immediatament.

Normativa per a les Parcel·les del Càmping de la Vall d’Àger:
• No reservem cap parcel•la concreta.
• Tots els clients poden escollir la parcel•la que més els hi agradi d’entre totes les disponibles, únicament en el moment de
la seva arribada.
• Totes les visites hauran de passar per Recepció a registrar-se i abonar la tarifa en vigor.
• Es poden fer barbacoes de carbó a les parcel·les o a les barbacoes repartides pel càmping.

Subministrament
elèctric:
Queda totalment prohibit
connectar a la corrent un
endoll no apropiat a les
caixes. Els cables elèctrics
hauran de disposar de
toma de terra i estar
degudament aïllats. La
direcció del Càmping de la
Vall d’Àger es reserva el
dret de prohibir el
subministrament elèctric
als clients que no tinguin
una instal·lació elèctrica en
perfectes condicions.

Aigües residuals:

Escombraries:

Les aigües residuals
hauran de ser abocades
als WQuímics per
motius d’higiene i
conservació dels arbres
i plantes. Trobareu els
WQuímics a la Casa de
Serveis Generals.

Les escombraries hauran
de ser dipositades en els
contenidors de recollida
selectiva instal·lats en una
zona del càmping. Queda
totalment prohibit llençar
el carbó de les barbacoes
encara calent als
contenidors.

Ús de fonts, piques y
safareigs:
L’aigua potable de les fonts es
destinarà exclusivament al
consum humà. Les piques es
faran servir només per a fregar
plats i utensilis de cuina, i el
safareig per rentar roba.
Preguem un bon ús de les
instal·lacions i us agraïm que
les deixeu en un estat òptim.

HORARIS | Parcel·les i acampades
• Hora d’entrada a partir de les 09:00h
• Hora de sortida abans de les 17:00h
• L’horari de la barrera del Càmping de la Vall d’Àger és de 08:00 a 24:00.
Fora d’aquest horari es pot accedir al càmping només a peu.
• Es permet fer early check in/out sense cap cost addicional en funció de la
disponibilitat i avisant amb temps.
A partir de les 23:00 fins a les 08:00
demanem espacial atenció en fer el mínim soroll possible.
c

Normativa per a
Espai d’Estels, Nature Hotel:

Normativa per als
Bungalows de la Vall d’Àger:
• En el preu hi ha inclosa la neteja de final d’estada,
excepte cuina, vaixella i coberteria.
• La roba de llit i les tovalloles no estan incloses,
però es pot llogar per un cost addicional.
• No s’admeten gossos dins dels allotjaments.
• No està permesa la col•locació de tendes als
voltants dels bungalows.
• S’admet un vehicle per allotjament inclòs en el
preu, tot vehicle suplementari haurà de ser
registrat i abonat segons tarifa en vigor.
• Es prega no fumar al interiors dels Bungalows.

En el preu hi ha inclosa la neteja diària.
La roba de llit i les tovalloles estan incloses
No s’admeten gossos dins dels allotjaments.
No està permesa la col•locació de tendes
als voltants d’ Espai d’Estels.
• S’admeten un vehicle per allotjament inclòs
en el preu, tot vehicle suplementari haurà
de ser registrat i abonat segons tarifa en
vigor.
• Es prega no fumar al interiors dels
Bungalows.
•
•
•
•

HORARIS | Bungalows + Espai d’Estels
• Hora d’entrada a partir de les 13:00h
• Hora de sortida abans de les 12:00h
• Es permet fer early check in/out sense cap cost addicional en funció de la
disponibilitat i avisant amb temps.
• Es pot accedir a la zona de Bungalows de la Vall d’Àger i Espai d’Estels a
qualsevol hora, tant en el vehicle propi com a peu.
A partir de les 23:00 fins a les 08:00
demanem espacial atenció en fer el mínim soroll possible.

La direcció del Càmping de la Vall d’Àger es reserva el dret d’invitar a abandonar el càmping a tots
els clients que infringeixin aquest reglament.
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