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Càmping l'Empordà

Apartat 124

Ctra. Torroella, km 4,8

17258 l’Estartit (Girona)

Costa Brava · Espanya

Tel. (+34) 972 750 649

Fax (+34) 972 751 430

info@campingemporda.com

www.campingemporda.com

Coordenades GPS

42.04907 / 3.18385 (lat./long.)

Distàncies quilomètriques

L’Estartit: 1 km

Platja: 1 km

Girona: 38 km

Barcelona: 130 km

Figueres: 39 km

Perpignan: 91 km

Aeroport de Girona: 50 km

Aeroport de Barcelona: 152 km

Accés més fàcil

AUTOPISTA AP-7 / SORTIDA núm. 5

L’ESCALA - EMPÚRIES

Direcció a:

     > l’Escala

     > Torroella de Montgrí

     > l’Estartit

Càmping: a 1 km de l’Estartit a la

mateixa carretera a mà dreta

Característiques

Terreny: 3,5 ha.

Parcel·les: 80 m2

Número de parcel·les: 250

Número de bungalows: 9
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Benvolgut client,

La família Ferrer li agraeix que hagi escollit el 

nostre càmping per gaudir de les seves 

vacances. Aquestes pàgines volen ser una 

petita guia dels nostres serveis, les normes del 

càmping i una explicació de les diferents 

activitats lúdiques que es poden portar a terme 

a la zona.
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CÀMPING EMPORDÀ

ILLES MEDES
L'ESTARTIT1 km

Recepció

Bar

Plànol del càmping
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Mar Mediterrani

a l’Estartit
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Plànol de l’Estartit
Oficina de Turisme
Tel. 972 75 19 10

Policia
Tel. 088 (Ctra. Torroella, 104)
Tel. 972 75 01 49

Església

Correus

Centre
d’Assistència Primària

Creu Roja

Farmàcies

Caixers automàtics
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Què podem fer a l’Estartit?

MINI-GOLF MONT-PLA  |  Just davant del càmping. Mini golf, llits elàstics, tennis i jocs varis. 
Bar amb terrassa i cocteleria. 

OBSERVATORI D’AUS  |  A 1km del càmping, una caseta de fusta pràcticament amagada 
des de la carretera, ens deixa veure els ànecs i altres aus que s’amaguen al Ter Vell.

NAUTILUS  |  Un viatge diferent al voltant de les Illes Medes. Amb aquest vaixell amb fons de 
vidre podrem veure què amaguen les profunditats de la zona. 

LA PLATJA  |  Una gran platja d’extensió superior a 5km de sorra fina amb aigües poc 
profundes, per gaudir del sol i de nombroses activitats aquàtiques.

EL CORSARI NEGRE  |  Aquest vaixell pirata farà que els nens gaudeixin d’una manera 
diferent de la ruta de l’Estartit a les Illes Medes.

CARRILET  |  Aquest petit tren passeja pels carrers més importants de l’Estartit oferint-vos la 
possibilitat de desplaçar-vos còmodament o passar una agradable estona veient l’ambient 
del poble. 

CAIAC  |  Res millor per visitar la costa d’una altra manera, que amb sortides guiades on us 
ensenyaran la manera més adequada de remar i gaudir del trajecte. I si el temps ho permet, un 
bany prop de les Illes Medes per recuperar forces per la tornada. 

SNORKEL  |  Sortides de dia i també de nit, a les Illes Medes o a la Costa segons el temps. 
Amb un tub i unes ulleres, veurem la fauna i la flora marina tant característica i coneguda de la 
nostra zona. 
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SUBMARINISME | Pels principiants una primera 
immersió per connectar amb el mar, i pels més 
experimentats, un curs o una immersió a les Illes 
Medes, paradís dels submarinistes d’arreu del món. 
Una sensació que no us podeu perdre. 

PESCA | En una determinada zona de la platja es 
permet la pesca amb canya, reduint l’horari de 19h a 
8h des del 15 de maig fins al 15 de setembre per no 
molestar els banyistes. 

RUTES EN BICICLETA  |  Pel vostre compte o amb 
un monitor per guiar-vos, el nostre entorn ofereix 
moltes rutes de dificultat variada per ser accessible a 
totes les edats. També disposem de lloguer de 
bicicletes. 

MONTAR A CAVALL  |  La hípica, situada a 1km del 
càmping, ofereix cursos i també la possibilitat de fer 
un passeig d’una hora o sortides de més d’un dia. 

TENNIS  |  Just davant del càmping trobareu tres 
pistes de tennis on, a més, podreu llogar el material 
necessari. També ofereixen la possibilitat de classes 
particulars i cursos pels debutants. 

SENDERISME  |  El Montgrí i la zona de cultiu i 
muntanya que envolta l’Estartit proposen moltes 
rutes pels amics de la natura. A la recepció us podem 
deixar els mapes que us facin falta per passar una 
jornada descobrint la nostra flora. 

VELA  |  La Costa Brava és coneguda pel seu vent, 
imprescindible per gaudir d’un dia a bord d’un 
catamarà. S’ofereixen cursos o sortides puntuals, 
sempre i quan el vent ho permeti. 
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KITE-SURF  |  Aquest esport de recent 
arribada a les nostres costes ja s’ha guanyat 
un espai a la platja, i si el vent és adequat, 
trobareu un cel ple de colors amb les veles dels 
kiters. S’ofereixen cursos i lloguer de material 
pels aficionats. 

VOLEY I FÚTBOL PLATJA | A la platja 
trobareu xarxes de voleibol i porteries de 
futbol, on de ben segur hi haurà algú amb 
ganes de formar un equip i passar una bona 
estona coneixent gent nova. 

QUADS | Lloguer de quads amb guia, 
excursions de dues hores o mig dia, una 
aventura pels més atrevits.

BICICLETES MÚLTIPLES | Es poden llogar 
bicis per 4, 6 o 8 persones durant una hora o 
més. En familia o entre amics, és una manera 
molt divertida de moure’s pel poble.
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GIMNÀS  |  A 300 m del càmping podeu 
trobar un gimnàs que us ofereix la possibilitat 
d’apuntar-vos-hi per un sol dia o el període de 
la vostra estança. Maquines de musculació i 
classes de tot tipus per mantenir la forma 
durant les vacances.

ULTRALLEUGER  |  Un viatge en avioneta 
per gaudir d’una perspectiva diferent, l’Estartit 
des de les altures. Si us porteu bé, inclús us 
deixaran pilotar. 

KARTING  |  A la carretera entre l’Estartit i 
Torroella trobareu dues pistes de karts, una 
pels més petits, i una per veritables 
competicions entre adults. 

BITLLES  |  A l’Avinguda de Grècia, una petita 
sala de jocs amb pistes per jugar a bitlles. 

PASSEIG EN CARRO  |  Un carro d’època 
tirat per un cavall, peculiar viatge pels carrers 
de l’Estartit. 

PATINS AQUÀTICS  |  Es poden llogar a la 
platja, n’hi ha que porten tobogán, per pedalar 
una estona i tirar-nos a l’aigua durant el 
trajecte. Molt divertits, sobretot pels joves. 
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TORROELLA DE MONTGRÍ  |  A 6 km, poble 
amb més de mil anys d'història. Els seus 
carrers llargs i estrets, les seves places i 
edificis d'origen medieval transmeten aquest 
caire de poble mil·lenari. Mercat setmanal. 
Església gòtica ( S XIV ). Castell medieval.

FIGUERES  |  A uns 39 km, aquest poble 
ofereix un gran nombre d'activitats i visites per 
fer. Destaquem el museu Dalí, un dels pintors 
més emblemàtics del surrealisme i el castell de 
Sant Ferran, que data de 1751.

EMPÚRIES  |  Les ruines d'aquest poble 
inclouen un museu de l'antiga metròpolis, 
primer Fenícia, desprès Grega i finalment 
Romana. Les restes d'aquestes civilitzacions 
explicades per guies especialitzats o en visita 
lliure. 

ULLASTRET  |  A 15 km del Càmping. Poble 
petit i agrícola. Església romànica. Conserva 
part del seva antiga muralla (S XIII - XVI) i la 
seva llotja gòtica que sobta per l'amplitud dels 
seus arcs. Al nord-est del poble es troben les 
ruïnes de l'antic assentament ibèric (S IV - III 
a.C.), així com un petit museu. 
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LA BISBAL D’EMPORDÀ  |  A 23 km. Capital 
del Baix Empordà, amb important indústria 
relacionada amb la ceràmica. Castell medieval 
d'origen romànic ( S XII ). Mercat setmanal. La 
seva historia va lligada a la de l'Empordà

PALS  |  A 15 km. Poble rústic i turístic. 
Església romànica, conserva una de les torres 
de l'antiga muralla junt amb un preciós casc 
antic. Mercat setmanal. Camp de golf. 

PERATALLADA  |  A 17 km. Important nucli 
medieval. Conserva el seu antic aspecte 
feudal. Castell i palau ( S. XI-XIV ), les muralles ( 
S. XII-XIII ), i l'església romànica ( S XIII ). El 
poble manté l'antiga distribució de carrers 
estrets. Amplia oferta gastronòmica. 

GIRONA  |  La catedral, el call jueu, les 
rambles són les parts més boniques i 
representatives de Girona. El riu Onyar creua la 
ciutat i li dóna un encant especial al seu pas pel 
nucli antic. 

ALTRES POBLES  |  Són interessants les 
visites a  Monells i Madremanya   (al costat de 
la Bisbal) o ja una mica més lluny, a la comarca 
de la Garrotxa, Besalú i el seu pont romànic o 
les cases penjades de Castellfollit de la Roca. 
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Accés més fàcil:
Autopista AP-7
Sortida 5 L’Escala-Empúries
Direcció a l’Escala > Torroella de Montgrí > l’Estartit

Distàncies quilomètriques des de l’Estartit:
Aeroport de Girona - 50 km
Aeroport de Barcelona - 152 km
Girona - 38 km
Barcelona - 130 km
Figueres - 39 km
Perpignan - 91 km

Plànol de Girona província
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Sant Jordi (23/04)
Festa catalana per celebrar la victòria de Sant Jordi sobre el drac. 
És el dia del llibre, i segons la tradició les dones n'han de regalar 
un al seu enamorat mentre que l'home regala una rosa a 
l'enamorada. 

Fira Mediterrània Mar Öbert
Aquesta fira omple l'Estartit d'atractives parades amb productes 
típics, de balls variats i tallers de tota mena i per totes les edats, 
que us faran passar un cap de setmana d'allò més Mediterrani!

Jornades Gastronòmiques de “la Clova”
En un poble pescador com l'Estartit, l'entorn convida a provar la 
cuina de peix, i aquestes jornades, concretament, ofereixen un 
menú a base de productes de clova, una delícia pels paladars. 

Catifes de Corpus, temps de flors a l'Estartit
Els carrers del centre del poble s'omplen de color amb catifes 
originals i divertides sorgides de la imaginació dels comerciants. Si 
el vent ho permet, es podran veure durant tot el dia. 

Medes Imatge i Medi Ambient (MIMA)
Aquest festival reuneix aficionats i professionals de la imatge 
submarina. Es fan concursos de vídeo i fotografia , i durant 
aquests dies es fan projeccions a l'aire lliure amb aquesta 
temàtica. L'Estartit es converteix un cop més en un paradís pels 
amants del mar. 

Triatló a l'Estartit http://triatlotraillesmedesmontgri.blogspot.com

El triatló inclou una part de natació, de running i de bicicleta, però 
els participants que ho desitgin podran fer només una de les 
proves.  Inscripcions i recollida del material uns dies abans de la 
prova.

Revetlla de Sant Joan (23/06)
La nit de la revetlla se celebra l'arribada del solstici d'estiu, la nit 
més curta de l'any que a l'Estartit es celebra amb ball a la platja, al 
voltant d'una gran foguera i tirant petards. 

Festival del Còmic
Aquest festival recull cada any un major nombre de visitants. 
Tallers per aprendre a fer còmics, firma d'autors, concurs de 
dibuix i molts còmics de regal per tot el municipi. 

Festival de Músiques a Torroella de Montgrí
Concerts musicals durant els mesos de Juliol i Agost que volen 
destacar l'herència musical del país però incloure també la 
diversitat musical que es pot trobar fora de les nostres fronteres. 

Beatles Weekend
Els amants d'aquest mític grup no es poden perdre aquesta cita. 
Pel·lícules, exposicions o concerts son algunes de les activitats 
que ens depara aquest cap de setmana. 

Festa del Carme (16/07)
La verge del Carme és la patrona dels pescadors, per això en un 
dia com aquest es succeeixen les processons fins el port amb la 
Verge com a protagonista i les barques del port ofereixen la 
possibilitat als visitants de fer una volta fins les Illes Medes per 
acompanyar a Santa Carme. 

Festa Major de Santa Anna (26/07)
Balls, concerts a la platja i parades artesanals omplen els carrers 
de l'Estartit. Els gegants, en Xiscu i la Remei protagonitzen 
aquesta diada. 

Travessa nedant a les Illes Medes
Si el temps ho permet els nedadors hauran de recórrer una 
distància d'aproximadament 1,5km des de les Illes Medes fins 
l'Estartit. 

Festa Major de Sant Genis a Torroella (25/08)
Una festa amb nombroses activitats tant per grans com per 
petits. La fira, els cercaviles i els concerts, son algunes de les 
més destacades. 

Diada nacional de Catalunya (11/09)
Dia festiu a Catalunya els balcons s'omplen de senyeres 
catalanes i les places de balls de sardanes amb música 
d'orquestra. 

Festa del Vent 
Volada d'estels i competicions de vela i kite-surf son les activitats 
més representatives d'aquest cap de setmana. També podem 
trobar tallers pels més petits. Si el temps ho permet, aquest cap 
de setmana tots els caps han de mirar enlaire al cel ple de color 
de l'Estartit. 

Pirates i Corsaris a les Illes Medes
Durant aquest cap de setmana tots els pirates es reuneixen a 
l'Estartit que organitza un munt d'activitats dedicades a ells. Des 
dels pirates més petits que podran fabricar espases, saltar als 
inflables o passejar en carrilet gratuïtament, fins els pirates més 
veterans que podran gaudir d'una gran varietat de productes 
artesanals. 

Jornades Gastronòmiques “la poma a la 
cuina”
Destacats restaurants del municipi s'adhereixen a les jornades 
que cada any presenten una major qualitat. La poma és la base 
dels menús que ens ofereixen els chefs. 
 

Festes locals

Mercats setmanals
DILLUNS  | 

DIMARTS | 

DIMECRES | 

DIJOUS | 

DIVENDRES  | 

DISSABTE | 

DIUMENGE | 

Torroella de Montgrí, Blanes, Olot, Colera

Pals, Palamós, Girona, Castelló d'Empúries

Begur, Banyoles, St. Pere Pescador, St. Antoni de 

Calonge

L'Estartit, Figueres, Calonge

La Bisbal, Platja d'Aro

Empúria-Brava, Girona

L'Escala, Palafrugell, Roses, St. Feliu de Guíxols
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Normes de règim interior

Tota persona que entri al Càmping està obligada a complir el reglament que es 
troba a recepció, aquí llistem un resum de les principals normes. Per qualsevol 
dubte ens remetem al reglament penjat a recepció.

Horari de silenci i prohibida la circulació de vehicles dintre del Càmping de 24h. a 8h.

Prohibida la circulació per TOT EL CÀMPING, tret de casos excepcionals, d'urgència 
(ambulància, mèdic o similar). 

 Horari d'obertura del Càmping i lliure circulació de vehicles de 8h. a 24h. 

 La velocitat màxima permesa dins del Càmping és de 5Km/h.

Les parcel·les hauran de quedar lliures i netes abans de les 12 h i els bungalows lliures i 
nets abans de les 11 h. Qualsevol sortida que excedeixi aquests horaris suposarà el 
pagament d'una estada més. Per tal de calcular la factura de la seva estada es 
comptaran les nits que vostè hagi passat al càmping. La factura podrà pagar-la el mateix 
dia de sortida o uns dies abans. Si ha de canviar la data de sortida reservada, comuniqui-
ho el dia d’arribada. De no fer-ho així se li cobrarà el total de dies reservats.

Admissió d’animals reservada. Cal disposar del Carnet de Vacunació i tenir-los lligats. No 
està permesa l’entrada d’animals als sanitaris ni a la piscina. Els gossos hauran d’anar 
SEMPRE lligats, haurien de sortir del Càmping per a fer les seves necessitats i es 
prohibeix deixar-los sols a la parcel·la. En reserves de bungalow no es permeten animals. 

No s’admetrà l’entrada de menors de 18 anys que no vagin acompanyats d’un adult que 
sigui el seu responsable.

Els menors de 10 anys hauran d’anar sempre acompanyats d'un responsable en totes 
les instal·lacions del càmping, en especial als sanitaris i a les piscines.  

El vehicle s’aparcarà dins la parcel·la o al pàrking exterior, en cap cas als camins o a les 
parcel·les lliures. Només es permet rentar el cotxe al rentacotxes indicat al mapa del 
càmping, en cap cas a les parcel·les o camins. 

Les visites als senyors clients del Càmping hauran de ser prèviament anunciades a 
recepció, el càmping es reserva el dret d’expulsar les visites que no ho facin així. No es 
permeten visites entre les 24 i  les 8 h.

Queden prohibits totalment els focs que no es facin en barbacoes adequades per a tal 
finalitat i degudament controlades. S’haurà de prestar especial atenció els dies de vent. 

Les escombraries hauran de POSAR-SE EN BOSSES i dur-les als contenidors 
d'escombraries existents a l'entrada al costat de la Recepció.
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Es recomana no deixar objectes de valor o grans quantitats de diners a la caravana o 
tenda. La recepció disposa de caixes de seguretat. Els campistes són responsables de 
les seves pertinences: cotxes, caravanes, bicicletes, etc. 

En cas que es desitgi clavar piquetes a una profunditat superior a 30 cm, es comunicarà 
abans a recepció.

Es respectarà en tot moment el descans del veí, especialment durant  la nit. 

 No s'accepten targetes de crèdit.

El client farà ús degut de les instal·lacions del Càmping, procurant el bon manteniment 
de les mateixes. 

Qualsevol irregularitat en el bon funcionament del Càmping, es comunicarà 
immediatament a Recepció. 

El càmping no accepta grups, ja siguin de familiars o amics. Les parcel·les son per 5 
persones (6 excepcionalment en cas de famílies amb nens). 

Dins les normes del càmping i per poder gaudir d’una bona convivència: 
Respecti les nostres flors, arbustos i arbres. 
Faci ús racional de l'aigua i l'energia, contribuirà a la conservació del medi ambient i a no 
malgastar els recursos naturals. 
Pengi la roba discretament. 
Ajudi'ns en la recollida selectiva d'escombraries, separi les escombraries segons la seva 
naturalesa ( paper / cartró, vidre, envasos de plàstic, llaunes ) i dipositi’ls als contenidors 
destinats per a tal finalitat situats a l'entrada, al costat de la Recepció. 
Si tenen algun residu especial com poden ser fluorescents, bateries de cotxes, 
bombetes, pneumàtics de bicicletes, etc., ho poden comunicar a la recepció del 
Càmping on se’ls informarà del lloc on dipositar-los.  

NORMES ESTRICTES
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El client serà convidat a abandonar el càmping en cas de:

Saltar la tanca del càmping, és a dir, sortir o accedir per algun punt que no 
sigui l'entrada al càmping. 
No respectar l'horari de tancament de la piscina.
Que el propietari/a d'un gos hagi de ser avisat reiteradament per no complir 
la normativa sobre gossos del càmping.
Manipulació d'alguna de les caixes de llum del càmping. 
No mantenir un volum baix de la TV o de la música, els veïns han de poder 
gaudir de tranquil·litat. Queden prohibits els aparells de música i les TV a les 
terrasses i piscines. 
Introduir persones al càmping sense l'autorització de la recepció.
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L’horari de recepció és de 9 a 21 h durant la 
temporada alta. Podreu realitzar la vostra 
entrada des de les 9 del matí i fins les 11.30 de 
la nit. Totes les entrades que s’efectuin entre les 
21 i les 23.30 h són provisionals i s’hauran de 
comfirmar l’endemà.

No, només efectiu. Al poble trobareu diferents 
bancs amb el servei de caixer automàtic.

Les preguntes més freqüents...

Quin és l’horari
de la recepció?

Accepteu targetes
de crèdit?

Accepteu mascotes?

Podem rebre visites?

A quina distància es
troba el càmping del mar?

Com podem fer-ho per
llogar un cotxe?

Podem reservar una
parcel·la determinada?

Podem entrar un segon
cotxe a la parcel·la?
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Podem fer barbacoes?

El càmping està  situat a 1 km de la platja.

Treballem amb una agència de lloguer de 
cotxes i podreu fer tots els tràmits a recepció. 
Dos requisits imprescindibles: tenir més de 21 
anys i disposar d’una targeta de crèdit.

No reservem parcel·les determinades tot i que 
sempre intentem respectar les preferències 
del client.

Sempre i quan hi hagi lloc a la parcel·la. De no 
ser així haurà de deixar el segon vehicle en el 
pàrquing (al costat de la recepció). El màxim 
nombre de persones per parcel·la és de 6.

Sí, però serà imprescindible que passin per 
recepció i només podran gaudir dels serveis 
mínims (lavabos i cafeteria). El cotxe quedarà 
aparcat sempre en el pàrquing.

Sí, excepte en els bungalows. Tots els 
responsables d’animals tenen l’obligació de 
portar el seu llibre o certificat de vacunació. 
Tots els animals hauran d’anar sempre lligats i 
queda prohibit deixar-los sols a la parcel·la.

Sí, però només si s’utilitza carbó per a 
barbacoes, a la pròpia parcel·la, tenint en 
compte la força del vent i sense que toqui a 
terra.
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Telèfons d’interés

TELÈFON D'EMERGÈNCIES

INFORMACIÓ GENERAL

TAXIS

BANCS

TRANSPORT

OFICINA DE TURISME
Passeig Marítim, s/n · L'Estartit

Tel. 972 75 19 10
www.visitestartit.com 

CORREUS 
Horari: dilluns a divendres

de 9.00- 14.00
C/ Roca Maura, 29 · L'Estartit

Tel. 972 75 00 09

POLICIA LOCAL
Ctra. de Torroella, 104 · L'Estartit

Telfs. 972 75 01 49 / 092

CENTRE D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
C/ Esglèsia, 100 · L'Estartit

Tel. 972 75 00 63

CLÍNICA VETERINÀRIA SCOOBY
C/ de la Platja, 42-44 · l'Estartit

Tel. 972 75 05 67

SURRIBAS
C/ Santa Anna, 62

L'Estartit
Tel. 972 75 09 26

ALABALL
Av. de Grècia, 14

L'Estartit
Tel. 972 75 05 24

FARMÀCIES

DENTISTES

CLÍNICA DENTAL L’ESTARTIT
C/ Coral, 14 · L'Estartit

Tel. 972 75 14 74

VIDAL
C/ Sant Agustí, 6, 1º
Torroella de Montgrí

Tel. 972 75 79 62

CENTRE DENTAL OSVALDO BOTINO
Passeig Vicenç Bou, 42 - Baixos

Torroella de Montgrí
Tel. 972 75 89 83

ALBA
Plaça de l’Església · L'Estartit

Tel. 972 75 14 22

ÀLEX
Plaça del Lledoner

Torroella de Montgrí.
Tel. 659 55 05 50

PUJADES
Pg. Catalunya, 110
Torroella de Montgrí

Tel. 972 75 80 81

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h

LA CAIXA
Plaça Dr. Fleming, 4 · L'Estartit

Tel. 972 75 04 69

POPULAR
C/ Església, 37 · L'Estartit

Tel. 972 75 03 14

AUTOBUSOS AMPSA
Ctra. Torroella-L'Estartit

Tel. 972 75 82 33
www.ampsa.org

AUTOBUSOS  SARFA
Tel. 902 30 20 25
www.sarfa.com
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www.campingemporda.com

Apartat 124

Ctra. Torroella, km 4,8

17258 l’Estartit (Girona)

Costa Brava · Espanya

Tel. (+34) 972 750 649

Fax (+34) 972 751 430

info@campingemporda.com
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