
 
 
 
 
 

 

 

Tarragona, 18 de març 2020 

 

Estimats clients: 

 

A causa de les circumstàncies excepcionals provocades pel Coronavirus, voldríem comunicar-los 

el següent: 

Amb motiu de les normes publicades que restringeixen la mobilitat i obliguen al confinament 

durant quinze dies i tenint en compte també que per a nosaltres la salut i seguretat dels nostres 

clients, empleats i col·laboradors és la nostra màxima prioritat, el càmping no obrirà de moment 

les seves portes, fins que les circumstàncies ho permetin que, fent una previsió que creiem 

raonable, no podrà ser durant el mes d'abril. 

 

Per tot això i de cara al fet que els nostres clients tinguin tranquil·litat quant a possibles canvis 

o cancel·lacions de reserves amb motiu d'aquesta situació, volem comunicar-los el següent: 

 

CLIENTS QUE TENEN RESERVA ENTRE EL 01 D'ABRIL I EL 30 D'ABRIL. 

- El Càmping romandrà tancat, de moment, durant aquest període. 

- Poden, si ho desitgen traslladar el seu dipòsit de reserva actual per a estades en altres dates, 

amb les condicions de reserva actuals, tenint en compte a més que la reserva es podrà cancel·lar 

sense cost des de 15 dies fins 2 dies abans de l'arribada si qualsevol de les circumstàncies 

derivades de la situació creada pel Coronavirus, des del punt de vista sanitari o de mobilitat, 

perduren 15 dies abans de la data de la seva arribada. 

- En cas que desitgin cancel·lar les reserves realitzades per a estades del 01 d'Abril al 30 d'Abril, 

es cancel·laran sense cost. 

 

  



 
 
 
 
 

 

CLIENTS ACTUALMENT AMB RESERVA PER A ESTADES DES DEL 01 DE MAIG D'ARA CAP 

ENDAVANT. 

Les condicions de reserva actuals es mantenen i s'afegeix la següent: 

- Es podrà cancel·lar la reserva actual, sense cost, des de 15 dies fins 2 dies abans de l'arribada 

si qualsevol de les circumstàncies derivades de la situació creada pel Coronavirus, des del punt 

de vista sanitari o de mobilitat, perduren 15 dies abans de la data de la seva arribada.  

 

FUTURES RESERVES DEL 01 DE MAIG D'ARA ENDAVANT. 

Es mantenen condicions de reserva actuals i s'afegeix la següent condició: 

- Es podrà cancel·lar la reserva actual, sense cost, des de 15 dies fins 2 dies abans de l'arribada 

si qualsevol de les circumstàncies derivades de la situació creada pel Coronavirus, des del punt 

de vista sanitari o de mobilitat, perduren 15 dies abans de la data de la seva arribada. 

Si desitgen contactar amb nosaltres, preguem que prioritzin fer-ho a través del nostre e-mail 

laspalmeras@laspalmeras.com. També poden contactar-nos de dilluns a diumenge de 9 a 17 h 

als següents telèfons: +34 619 81 26 07, +34 680 68 58 70, + 34 628 57 44 48, +34 699 81 16 39, 

o al nostre telèfon habitual +34 977 20 80 81. 

 

Esperant que passin tan bé com sigui possible aquests dies difícils, que es trobin bé de salut tant 

vostès com les seves famílies i desitjant veure'ls aviat de nou pel càmping, els saluda molt 

cordialment. 

EQUIP DEL CÀMPING LES PALMERES 

laspalmeras@laspalmeras.com

