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

Algemeen: Airco (warm/koud), intern telefoneren, WIFI,
parkeerplaats (ongenummerd).

Slaapkamers: Slaapkamer met een tweepersoonsbed (180x200cm),
TV, badkamer (douche/WC) voor elke slaapkamer, kledingkast, 
kledinghangers, lakens (verschoning elke 6 nachten), dekens, 

kluisje (24 x 44 x 44,5 cm), dagelijkse schoonmaak.

Keuken: Vitrokeramische kookplaat, koelkast met vriesvak, vaatwasser, 
vaatwastabletten, magnetron, waterkoker, broodrooster,

Ko�ezetapparaat, pannenset, servies, glaswerk, bestek, theedoek, 
pannespons en afwasmiddel, vaatdoekje, bezem, emmer en zwabber, 

vuilnisemmer (recycling).

Woon-en eetkamer: 1 banken, 1 slaapbank (140x180cm), TV + 
Chromecast, eettafel met stoelen, placemats, toegang tot het terras.

Badkamer: Douche, WC, badhanddoeken, haardroger. 
Strandhanddoeken, dagelijkse schoonmaak. Shampoo, 

haarconditioner en douchegel. Strijkijzer en strijkplank: verkrijgbaar 
bij de wasserij.

Terras: Tafel met stoelen, 2 ligstoelen, droogrek, parasol. 
Eerste verdieping: beschut terras. Benedenverdieping: gras.

Mediterrània: 1 slaapkamer

-12 (slaapbank) Binnenkant: 53 m2



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

Algemeen: Airco (warm/koud), intern telefoneren, WIFI,
parkeerplaats (ongenummerd).

Slaapkamers: Slaapkamer met een tweepersoonsbed (180x200cm),
TV, WC/Douche in slaapkamer, kledingkast, kledinghangers, lakens 

(verschoning elke 6 nachten), dekens, kluisje (24 x 44 x 44,5cm), 
dagelijkse schoonmaak.

Keuken: Vitrokeramische kookplaat, koelkast met vriesvak, vaatwasser, 
vaatwastabletten, magnetron, waterkoker, broodrooster, 

Ko�ezetapparaat, pannenset, servies, glaswerk, bestek, theedoek, 
pannespons en afwasmiddel, vaatdoekje, bezem, emmer en zwabber, 

vuilnisemmer (recycling).

Woon-en eetkamer: 1 banken, 1 slaapbank (140x185cm), TV + 
Chromecast, eettafel met stoelen, placemats, toegang tot het terras.

Badkamer: Douche, WC, badhanddoeken, haardroger. 
Strandhanddoeken, dagelijkse schoonmaak. Shampoo, 

haarconditioner en douchegel. Strijkijzer en strijkplank: verkrijgbaar bij 
de wasserij.

Terras: Tafel met stoelen, 2 ligstoelen, droogrek, parasol, bad.

Mediterrània: 1 slaapkamer Sup.

Binnenkant: 53 m2-12 (slaapbank)



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

Algemeen: Airco (warm/koud), intern telefoneren, WIFI,
parkeerplaats (ongenummerd).

Slaapkamers: Slaapkamer met een tweepersoonsbed (180x200cm),
slaapkamer met twee eenpersoonsbedden (90x190cm), TV, WC/Douche in 

slaapkamer, kledingkast, kledinghangers, lakens (verschoning elke 6 
nachten), dekens, kluisje (24 x 44 x 44,5 cm),

dagelijkse schoonmaak.

Keuken: Vitrokeramische kookplaat, koelkast met vriesvak, vaatwasser, 
vaatwastabletten, magnetron, waterkoker, broodrooster, 

Ko�ezetapparaat, pannenset, servies, glaswerk, bestek, theedoek, 
pannespons en afwasmiddel, vaatdoekje, bezem, emmer en zwabber, 

vuilnisemmer (recycling).

Woon-en eetkamer: 1 banken, 1 slaapbank (140x185cm), TV + 
Chromecast, eettafel, stoelen, placemats, toegang tot het terras.

Badkamer: Douche, badhanddoeken, haardroger, strandhanddoeken 
tegen borgsom bij receptie verkrijgbaar, dagelijkse schoonmaak.

Shampoo, haarconditioner en douchegel. Strijkijzer en strijkplank: 
verkrijgbaar bij de wasserij.

Terras: Tafel met stoelen, 2 ligstoelen, droogrek, parasol. 
Eerste verdieping: beschut terras. Benedenverdieping: gras.

-12 (slaapbank)

Mediterrània: 2 slaapkamers

Binnenkant: 74 m2



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

Algemeen: Airco (warm/koud), intern telefoneren, WIFI,
2 parkeerplaats (ongenummerd).

Slaapkamers:  Twee slaapkamers met een tweepersoonsbed 
(180x190cm), slaapkamer met twee eenpersoonsbedden (90x200cm), TV, 

WC/Douche in slaapkamer, kledingkast, kledinghangers, lakens 
(verschoning elke 6 nachten), dekens, kluisje (24 x 44 x 44,5 cm),

dagelijkse schoonmaak.

Keuken: Vitrokeramische kookplaat, koelkast met vriesvak, vaatwasser, 
vaatwastabletten, magnetron, waterkoker, broodrooster, 

Ko�ezetapparaat, pannenset, servies, glaswerk, bestek, theedoek, 
pannespons en afwasmiddel, vaatdoekje, bezem, emmer en zwabber, 

vuilnisemmer (recycling).

Woon-en eetkamer: 1 banken, 1 slaapbank (140x185cm), TV + 
Chromecast, eettafel, stoelen, placemats, toegang tot het terras.

Badkamer: Douche, badhanddoeken, haardroger, strandhanddoeken, 
dagelijkse schoonmaak. Shampoo, haarconditioner en douchegel. 

Strijkijzer en strijkplank: verkrijgbaar bij de wasserij.

Terras: Tafel met stoelen, 2 ligstoelen, droogrek, parasol. 
Benedenverdieping: gras.

Binnenkant: 94,5 m2

Mediterrània: 3 slaapkamers

-12 (slaapbank)


