
Av. Mas Clariana s/n, CAMBRILS
(+34) 977 35 10 31
www.cambrilspark.com
mail@cambrilspark.com

Mediterrània1 HAB SUP

extra

General: Plaça pàrquing no numerada, aigua potable,

climatitzador (fred/calor), telèfon (trucades internes).

Habitacions: Una habitació amb 1 llit de matrimoni (180x190cm),

TV plasma, bany complet en suite (WC i dutxa),

armaris, penjadors, llençols (canvi cada 6 dies), mantes, 

caixa forta (40x45cm), neteja diaria.

Cuina: Vitroceràmica, nevera/congelador, rentavaixella,

sabó rentavaixella, microones, bullidor d’aigua, torradora de pa, 

cafetera italiana, bateria de cuina, vaixella, cristalleria, coberteria, 

escombra, galleda, fregona, brossa (reciclatge). 

Menjador: 2 sofàs (140x185cm), TV plasma, taula menjador, cadires, 

estovalles, sortida a terrassa.

Bany: Dutxa, tovalloles de bany, assecador de cabell, tovalloles de 

piscina sota �ança a recepció, neteja diaria.

Terrassa: Taula i cadires, tumbones, estenedor, para-sol, banyera 

exterior. A La Mediterrània no està permesa la utilització de 

barbacoes.

Inventari
-12 anys



Mediterrània1 HAB
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extra

General: Plaça pàrquing no numerada, aigua potable,

climatitzador (fred/calor), telèfon (trucades internes).

Habitacions: Una habitació amb 1 llit de matrimoni (180x190cm),

TV plasma, bany complet en suite (WC i dutxa),

armaris, penjadors, llençols (canvi cada 6 dies), mantes, 

caixa forta (40x45cm), neteja diaria.

Cuina: Vitroceràmica, nevera/congelador, rentavaixella,

sabó rentavaixella, microones, bullidor d’aigua, torradora de pa, 

cafetera italiana, bateria de cuina, vaixella, cristalleria, coberteria, 

escombra, galleda, fregona, brossa (reciclatge). 

Menjador: 2 sofàs (140x185cm), TV plasma, taula menjador, cadires, 

estovalles, sortida a terrassa.

Bany: Dutxa, tovalloles de bany, assecador de cabell, tovalloles de 

piscina sota �ança a recepció, neteja diaria.

Terrassa: Taula i cadires, tumbones, estenedor, para-sol.

Planta alta: Porxo. Planta baixa: Gespa.  A La Mediterrània no està 

permesa la utilització de barbacoes.

Inventari
-12 anys
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Mediterrània2 HAB

extra

General: Plaça pàrquing no numerada, aigua potable,

climatitzador (fred/calor), telèfon (trucades internes).

Habitacions: Una habitació amb 1 llit de matrimoni (180x190cm),

una habitació amb dos llits individuals (90x190cm), TV plasma, 

bany complet en suite (WC i dutxa), armaris, penjadors, llençols 

(canvi cada 6 dies), mantes, caixa forta (40x45cm), neteja diaria.

Cuina: Vitroceràmica, nevera/congelador, rentavaixella,

sabó rentavaixella, microones, bullidor d’aigua, torradora de pa, 

cafetera italiana, bateria de cuina, vaixella, cristalleria, coberteria, 

escombra, galleda, fregona, brossa (reciclatge). 

Menjador: 2 sofàs (140x185cm), TV plasma, taula menjador, cadires, 

estovalles, sortida a terrassa.

Bany: Dutxa, tovalloles de bany, assecador de cabell, tovalloles de 

piscina sota �ança a recepció, neteja diaria.

Terrassa: Taula i cadires, tumbones, estenedor, para-sol.

Planta alta: Porxo. Planta baixa: Gespa. A La Mediterrània no està 

permesa la utilització de barbacoes.

Inventari
-12 anys
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Mediterrània3 HAB

extra

General: 2 places de pàrquing no numerades, aigua potable,

climatitzador (fred/calor), telèfon (trucades internes).

Habitacions:  Dues habitacions amb 1 llit de matrimoni (180x190cm),

una habitació amb dos llits individuals (90x190cm), TV plasma, 

bany complet en suite (WC i dutxa), armaris, penjadors, llençols 

(canvi cada 6 dies), mantes, caixa forta (40x45cm), neteja diaria.

Cuina: Vitroceràmica, nevera/congelador, rentavaixella,

sabó rentavaixella, microones, bullidor d’aigua, torradora de pa, 

cafetera italiana, bateria de cuina, vaixella, cristalleria, coberteria, 

escombra, galleda, fregona, brossa (reciclatge). 

Menjador: 2 sofàs (140x185cm), TV plasma, taula menjador, cadires, 

estovalles, sortida a terrassa.

Bany: Dutxa, tovalloles de bany, assecador de cabell, tovalloles de 

piscina sota �ança a recepció, neteja diaria.

Terrassa: Taula i cadires, tumbones, estenedor, para-sol.

Planta alta: Porxo. Planta baixa: Gespa. A La Mediterrània no està 

permesa la utilització de barbacoes.

Inventari
-12 anys


