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Technische gegevens
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Càmping l'Empordà

Apartat 124

Ctra. Torroella, km 4,8

17258 l’Estartit (Girona)

Costa Brava · Spanje

Tel. (+34) 972 750 649

Fax (+34) 972 751 430

info@campingemporda.com

www.campingemporda.com

GPS-coördinaten

42.04907 / 3.18385 (lat./long.)

Afstanden

L’Estartit: 1 km

Het Strand: 1 km

Girona: 38 km

Barcelona: 130 km

Figueres: 39 km

Perpignan: 91 km

Luchthaven van Girona: 50 km

Luchthaven van Barcelona: 152 km

Best bereikbare toegangswegen:

AUTOPISTA AP-7 / Uitgang núm. 5

L’ESCALA - EMPÚRIES

Richting:

     > l’Escala

     > Torroella de Montgrí

     > l’Estartit

Camping: op 1 km van L'Estartit langs

de autoweg aan de rechterhand

Eigenschappen:

Terrein: 3,5 ha.

Plaatsen: 80 m2

Aantal plaatsen: 250

Aantal bungalows: 9
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Welkom gast,

de familie Ferrer dankt u ervoor dat u onze 

camping heeft uitgekozen om er uw vakantie 

door te brengen. Op deze pagina's vindt u een 

kleine gids met onze voorzieningen, de 

campingregels en informatie over de 

verschillende ontspannende activiteiten die in 

de omgeving kunnen worden gedaan.
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Mar Mediterrani

a l’Estartit
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Plattegrond
van de l’Estartit

VVV Informationen
Tel. 972 75 19 10

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

Kerk

Postkantoor

Medical
Assistance

Rood Cruis

Apotheek

Geldautomaat
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Wat is er in L'Estartit te doen?

MINI-GOLF MONT-PLA | De minigolf ligt voor de camping waar meerdere diensten zoals 
trampolines, tennis en verscheidene spelletjes worden aangeboden. Ook is het mogelijk wat 
te benuttigen in de bar of op het terras. 

OBSERVEERPUNT VOOR VOGELS | 1 Km van de camping af is een klein houten huisje 
een beetje verborgen van de weg af, die de mogelijkheid geeft om eenden en andere vogels 
waar te nemen die zich verborgen houden in de oude rivier.

NAUTILUS | Nautilus is een boot die de mogelijkheid biedt om een reis te maken om de 
Medas eilanden heen. Door zijn onderwater liggende cabines, met grote vensters, is het 
mogelijk om de onder water wereld van deze streek te bewonderen. 

STRAND | Een 5 km lang strand van fijn zand met ondiepe wateren, perfect om van de zon en 
van de talrijke nautische activiteiten te genieten. 

CORSARI NEGRE | Op deze piratenboot zullen de kinderen op een geheel andere manier 
genieten van de route van L ́ Estartit tot aan de Medas Eilanden. 

EL CARRILET | Dit treintje van L´ Estartit laat u de belangrijkste straten van het dorp zien.  
Een prettige manier om zich te verplaatsen of om van de fijne sfeer van het dorp te genieten.

KAJAK | De kajak is een originele vorm om de kustlijn te bezichtigen. Geniet er weer op een 
andere manier van en als de tijd het toestaat kunt u dicht bij de Medas eilanden gaan 
zwemmen en weer even op krachten komen voor de terug weg. 

SNORKELLEN | Bij dag en nacht  kunt u naar de Medas Eilanden Medas afhangend van het 
weer. Met de pijp en de bril is het mogelijk om de ongelooflijke kenmerkende fauna en flora 
waar te nemen van onze streek. 
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DUIKEN | Voor de beginners wordt eerst een 
kennismaking duik aangeboden om aan de zee te 
wennen, voor de gevorderde is het mogelijk een 
cursus te doen of gewoon een keer te duiken naar de 
Medas Eilanden; een paradijs voor duikers van de 
hele wereld en een sensatie dat u niet kunt missen!

VISSERIJ | In een bepaald gebied van het strand 
wordt het toegestaan te vissen met hengels, dat is 
echter van 19 uur tot 8h van de 15de van Mei tot de 
15de van September om de zwemmers niet te hinderen. 

ROUTES OP DE FIETS | Onze omgeving biedt 
verschillende routes met een moeilijkheidsgraad die 
voor alle leeftijden toegankelijk is. Ook is er de 
mogelijkheid fietsen te huren, met en begeleider of op 
eigen risico.
 
PAARDRIJDEN | Op 1 km van de camping vandaan 
zit een paardrij club zij bieden cursussen aan. Het is 
ook mogelijk een rit van een uur te maken of van zelfs 
meerdere dagen.

TENNIS | Vlak voor de camping bevinden zich 3 
tennisbanen, waar het noodzakelijke materiaal kan 
worden gehuurd om te tennissen. Ook is er de 
mogelijkheid om privé of groeplessen te nemen voor 
beginners en gevorderden.

WANDELTOCHTEN | Montgrí, de culturele streek 
en de bergranden van l’Estartit bieden vele routes 
voor de natuurliefhebbers. In de receptie bevinden 
zich landkaarten om een keer op een dag onze flora 
te ontdekken.
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ZEILEN | De Costa Brava is bekend door zijn 
wind, dit maakt het onmogelijk om niet een keer 
aan een catamaran aan boord te hebben 
gezeten. Er zijn cursussen of uistapjes zodra de 
wind het toestaat. 

KITE-SURF | Deze sport kwam sinds kort bij 
onze kusten en heeft een gebied aan het strand 
en als de wind het toelaat, kan je een volledige 
hemel van kleuren aan treffen door de vliegers 
van de kiters. Er zijn cursussen en verhuur van 
materiaal voor de gevorderde kiter. 

VOLLEYBAL EN STRAND VOETBAL | Op 
het strand zult u volleybalnetten en doelen om te 
voetballen vinden. Zeker zijn er mensen die wel 
willen spelen en nieuwe vrienden willen maken.

QUADS | Verhuur van quads met gids, 
excursies van twee uren of een middag; een 
avontuur voor diegene met lef! 

FAMILIE FIETS | Het is mogelijk fietsen te 
huren van 4, 6, of 8 personen voor één uur of 
meer. Ideale ritjes om met familie of vrienden te 
doen en een leuke manier om zich door de stad 
te vervoeren. 
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SPORTSCHOOL | 300 Meter van de 
camping vandaan zit een sportschool. Het is 
mogelijk om er voor één enkele dag of tijdens 
de periode van uw verblijf gebruik van te 
maken. De sportschool heeft kracht 
apparaten en verschillende lessen om de lijn 
tijdens de vakanties te handhaven. 

ULTRALICHT | Een reis in klein vliegtuigje om 
vanuit een ander perspectief te genieten van 
de omgeving: l’Estartit vanuit de hoogten en u 
kan zelfs het vliegtuig besturen!

KARTEN | Aan de weg tussen l’Estartit en 
Torroella zult u kwee kart banen vinden: voor 
de meest kleine en de andere voor ware 
competities tussen volwassenen.

BOWLEN | Op de weg Grècia is er een kleine 
speelhal met bowling banen.

RITJE IN RIJTUIG | Een wagen die door 
kwee paarden wordt voort getrokken: een 
eigenaardige reis door de straten van 
l’Estartit. 

WATERFIETSEN | Fietsen op het water en 
gedurende kunt u heerlijk een duik nemen. 
Sommige waterfietsen hebben een glijbaan 
wat het natuurlijk nog leuker maakt en zeker 
voor de aller jongste! De waterfietsen kunnen 
op het strand worden gehuurd. 
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TORROELLA DE MONTGRÍ | 6 Km verder 
bevindt zich Torroella de Montgrí, een stad met 
meer dan duizend jaar geschiedenis. Hun 
lange en smalle straten, hun pleinen en 
gebouwen van middeleeuwse oorsprong.. De 
wekelijkse markt. Gotische kerk (s XIX). 
Middeleeuws kasteel. 

FIGUERES | Op ongeveer 39 km, deze stad 
biedt diverse activiteiten en bezoeken aan. Wij 
benadrukken het museum van Salvador Dalí, 
één van de meest emblematische schilders 
van het Catalaanse surrealisme, en het 
kasteel van Sant Ferran, het grootste fort van 
de eeuw XVII.

EMPÚRIES | Empúries werd 575 voor christus 
opgericht door de Grieken. Op dit moment, 
kunt u de ruïnes van deze oude stad 
bezichtigen. U kunt naar het museum van het 
oude metropolis (Fenícia, Greg en Romans) en 
de ruïnes met gespecialiseerde gidsen 
bezichtigen of een vrij bezoek. 

ULLASTRET | Op 15km, klein landbouwdorp. 
Romaanse kerk, behoudt een gedeelte van zijn 
stadsmuur (XIII  XVI eeuw ) en zijn Gotische  
“llotja” die  door de uitgestrektheid van zijn 
bogen verbaast. In het Noordoosten van het 
dorp vindt men de ruines van een oude 
Iberische vestiging ( IV - III eeuw v.C. ), evenals 
een klein museum.
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LA BISBAL D’EMPORDÀ | Op 23km, landelijk 
dorp, maar toch groot, met een belangrijke 
industrie, vooral op het vlak van de keramiek. 
Middeleeuws kasteel van Romaanse origine  (XII 
eeuw). Wekelijkse markt. De geschiedenis van 
het dorp is verbonden met die van de hele regio. 
De gebakjes van de regio zijn een lekkernij. 

PALS | Op 15km, landelijk-toeristisch dorp. 
Romaanse kerk, behoudt één van de torens van 
zijn oude stadsmuur, samen met een mooie 
oude stadskern. Wekelijkse markt. Golfterrein.

PERATALLADA | Op 17 km, belangrijke 
middeleeuwse kern. Behoudt zijn oud feodaal 
aspect. Kasteel en paleis ( XI-XIVeeuw ), de 
stadsmuren ( XII-XIII eeuw), en de Romaanse 
kerk ( XIII eeuw). Het dorp heeft zijn oude 
indeling en smalle straten behouden, en heeft 
een uitgebreid gastronomisch aanbod. 

GIRONA | De kathedraal, de jodenbuurt of de 
Rambla zijn de mooiste en meest typische delen 
van Girona. De rivier de Onyar loopt dwars door 
de stad en geeft een bijzondere charme aan 
haar oude stadscentrum.

ANDERE STEDEN | De bezoeken aan Monells 
en Madremanya (naast Bisbal) zijn interessant 
of, iets verder, het gebied van Garrotxa, Besalú 
en zijn romaanse brug of hangende huizen van 
Castellfollit de la Roca. 
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AFSLAG 3

AFSLAG 4

AFSLAG 5

AFSLAG 6

AFSLAG 7

AFSLAG 8

AFSLAG 9

Best bereikbare toegangswegen:
Autopista AP-7
Uitgang 5 L’Escala-Empúries
Richting: l’Escala > Torroella de Montgrí > l’Estartit

Afstanden vanaf
Luchthaven van Girona - 50 km
Luchthaven van Barcelona - 152 km
Girona - 38 km
Barcelona - 130 km
Figueres - 39 km
Perpignan - 91 km

 l’Estartit:

Kaart van de provincie Girona
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Sant Jordi (23/04)
Een catalaans feest om de overwinning van Sant Jordi op de draak 
te vieren. Het is de dag van het boek. Volgens de traditie geven de 
vrouwen een boek aan hun geliefde terwijl de mannen een roos 
geven. 

Fira Mediterrània Mar Öbert (April - Mei)  
Deze beurs met aantrekkelijke kraamtjes met typische producten, 
verschillende dansen en workshops van allerlei soorten en voor alle 
leeftijden, zorgt ervoor dat je een weekend door brengt in 
Middellandse Zee sfeer.

Gastronomische dagen “van de Clova” (Juni)
In een vissersdorp zoals l'Estartit nodigt de omgeving u uit om van 
de visgerechten te proeven en vooral deze dagen bieden een menu 
op basis producten van schelpdieren, echt iets voor de fijnproevers.

Kleden van Corpus, tijd van de bloemen in 
l'Estartit (Juni)
De straten van het centrum van de stad worden kleurrijk versiert met 
originele en leuke tapijten (van bloemen), die voortvloeien uit de 
verbeelding van de handelaren. Als de wind het toelaat, kan het 
worden bewondert gedurende hele dag.

MIMA - Medes Imatge i Medi Ambient (Juni)
Meden Imatge i Medi Ambient (MIMA): Dit festival brengt de 
amateurs en professionele van de onderwater beeldvorming 
samen. Men realiseert video en fotografie wedstrijden en tijdens 
deze dagen worden er openlucht (dia´s) vertoningen gehouden 
van dit thema. Wederom wordt L'Estartit het toevluchtsoord voor de 
liefhebbers van de zee.

Triathlon l’Estartit 
De triatlon bestaat uit een deel van zwemmen, hardlopen en fietsen, 
maar deelnemers die willen kunnen ook slechts één test uitvoeren. 
Registratie en afhalen van materiaal een paar dagen voor de test. 
http://triatlotraillesmedesmontgri.blogspot.com

Revetlla de Sant Joan (23/06)
S´avonds wordt er feest gevierd op de komst van de zon overgoten 
zomer, de kortste nacht van het jaar die dan in l'Estartit wordt gevierd 
met dansen op het strand, rond een groot vreugdevuur en er 
worden rotjes en vuurpijlen afgevuurd.

Festival van de strips (Juni)
Dit festival brengt elk jaar een groter aantal bezoekers. Workshops 
om te leren hoe je strips kunt maken, signeren van boeken, 
tekenwedstrijd en verspreid in de gemeente worden er gratis strips 
uitgedeeld.

Festival de Músiques a Torroella de Montgrí
Met concerten tijdens de maanden juli en augustus willen ze het 
muzikale erfgoed van het land benadrukken, maar ook zal er 
muzikale diversiteit te vinden zijn van buiten onze grenzen.

Beatles Weekend (Juli)
De liefhebbers van deze legendarische band kunnen dit niet 
missen. Films, tentoonstellingen en concerten zijn enkele 
voorbeelden van de activiteiten die ze voor ons in petto hebben in 
dit weekend.

Feest van Carme (16/07)
De maagd Carmen is de patroonheilige van de vissers, daarom op 
een dag als dit zal er tot aan de haven een processie plaats vinden 
met de Maagd als protagonist en de boten van het dorp bieden 

http://triatlotraillesmedesmontgri.blogspot.com

bezoekers de mogelijkheid om een tochtje tot aan de Medes 
Eilanden om de Santa Carmen te begeleiden.

Festa Major de Santa Anna (26/07)
Dansen, concerten op het strand en ambachtelijke kraampjes 
langs de straten van L'Estartit. De reuzen van het dorp, Remei en 
Xiscu, zijn de protagonisten van deze datum.

Passage het zwemmen Medes Eilanden
Als het weer het toelaat, moeten de zwemmers een afstand van 
ongeveer 1,5 km afleggen vanaf de Medes-eilanden tot aan 
L'Estartit.

Festa Major de Sant Genis - Torroella de 
Montgrí (25/08)
Een festival met veel activiteiten voor zowel groot en klein. De beurs, 
de parade en concerten zijn enkele hoogtepunten.

Nacionale dag van Catalunya (11/09)
Een feestdag in Catalunya, de balkons hangen vol met Catalaanse 
vlaggen en er wordt Sardanes gedansd op de pleinen met een 
orkest.

Feest van de wind (September)
Vliegeren, zeilwedstrijden en kite-surfen zijn de meest 
representatieve activiteiten van dit weekend. Ook zullen er 
activiteiten worden georganiseerd voor de aller kleinsten. Als het 
weer het toelaat, zullen alle hoofden dit weekend omhoog kijken 
naar de gekleurde hemel van L´Estartit.

Piraten en zeerovers op Illes Medes (Sep.)
Tijdens dit weekend zijn alle piraten te vinden in L'Estartit. Zij zullen 
een groot aantal activiteiten organiseren. De kleinste piraten 
kunnen zwaarden maken, springen op een opblaas kussen of een 
gratis ritje in het treintje maken, maar ook de doorgewinterde 
veteranen kunnen genieten van de verscheidenheid aan 
ambachtelijke producten.

VI Gastronomische dagen “de appel in de 
keuken” (Oktober)
Aanbevolen restaurants van de stad laten deze dagen ieder jaar 
een hogere kwaliteit zien. De appel is het fundament van de menu's 
die de chef-koks ons aanbieden.

Plaatselijke feesten

Weekmarkten
MAANDAG  | 

DINSDAG | 

WOENSDAG | 

 

 

 

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

DONDERDAG |

VRIJDAG |

ZATERDAG |

ZONDAG |
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Interne reglement

Ledere persoon die de camping betreedt, verplicht zich te houden aan het 
reglement dat zich bij de receptie bevindt. Hieronder vindt u een 
samenvatting van de belangrijkste voorschriften. In geval van twijfel 
verwijzen we naar het reglement dat zich bij de receptie bevindt. 

Ledereen die de camping opgaat is verplicht om dit reglement in te vullen.

Van 24u tot 8 u. Stilte geboden op de camping en verboden voor autoverkeer OP DE 
HELE CAMPING, behalve in uitzonderlijke gevallen of noodgevallen (ambulances, 
dokter of dergelijke).

Openingstijden van de camping en vrij autoverkeer van 8 u tot 24 u.

De MAXIMALE TOEGELATEN SNELHEID op de camping is 5Km/u.

De campingplaatsen moeten vóór 12h vrij en schoon zijn in geval van een bungalow 
vóór 11h. Zodra het tijdslimiet wordt overschreden zal er een extra dag in rekening 
worden gebracht. Om de rekening van u verblijf te berekenen worden de aantal 
nachten die u op de camping heeft verblijft geteld. De rekening kan worden betaald 
op de dag van vertrek of een aantal dagen van te voren. Als de vertrekdag moet 
worden aangepast deel dat mee op de dag van aankomst. Door dit niet te doen wordt 
het totaal van de veronderstelde gereserveerde dagen in rekening gebracht. 

Toelating van gereserveerde dieren. Het moet een inentingsboekje hebben en aan de 
lijn vast worden gehouden. Dieren worden niet toegestaan in de toiletgebouw en niet 
in het zwembad. De honden zullen ALTIJD aan de lijn moeten, zullen van de camping 
af moeten om hun behoeften te doen en het is verboden ze alleen te laten op de 
campingplaats. In de bungalows worden dieren niet toegestaan.  

Minderjarigen onder de 18 jaar worden niet toegelaten zonder begeleiding van een 
volwassene die verantwoordelijk voor hen is.

Kinderen beneden 10 jaar dienen altkid vergezeld te worden door een 
verantwoordelijke, in het bijzonder bij het zwembad en sanitaire gelegenheden.

Het voertuig zal op de gereserveerde plek of buiten op de parkeerplaats moeten 
worden geparkeerd, nooit op vrije plaatsen of op de weg. Het wordt slechts 
toegestaan om de auto op de wasplek (lavacoches) te wassen, gemarkeerd op de 
kaart van de camping, nooit op de plaats of op de weg. 

BEZOEK aan de klanten van de camping dient van te voren worden aangekondigd bij 
de receptie, de camping behoudt zich het recht voor om bezoekers die zich niet bij de 
receptie hebben aangemeld weg te sturen. Hiet is niet toegestaan bezoek te 
ontvangen tussen 24u en 8u.

Het is verboden vuur te maken op plekken die daar niet voor geschikt zijn. Alléen 
gecontroleerde barbecues in goede staat zijn toegestaan. Let goed op tijdens dagen 
van wind.

Houd uw omgeving schoon, gebruik vuilniszakken en sluit deze eenmaal vol en 
deponeer ze in de containers bij de ingeng van de camping, naast de receptie.
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17Het is aanbevolen geen WAARDEVOLLE VOORWERPEN of grote hoeveelheden geld 
in de caravan of tent achter te laten. 

Bij de receptie zijn daar kluisjes voor. De campinggasten zijn verantwoordelijk voor 
hun bezittingen, auto's, caravans, fietsen, etc.

In het geval u tentharingen dieper dan 30 cm wilt gebruiken, dient dit vooraf bij de 
receptie te worden aangekondigd.

De rust van de buren dient altjid te worden gerespecteert, vooral's nachts.

Creditcards en cheques zijn niet toegestaan.

De klant dient gepast gebruik te maken van de campinginstallaties en deze netjes 
achet te laten na gebruik.

Indien er zich problemen voordoen mbt het functioneren van de camping dient dit 
onmiddellijk aan de receptie te worden doorgegeven.

De camping aanvaardt geen groepen familieleden of vrienden. De plaatsen mogen 
maximaal 6 personen hebben. 

Binnen de campingregels en om van een aangenaam verblijf te kunnen genieten: 
Onze bloemen, struiken en bomen te ontzien.
Maak bewust gebruik van water an energie. Op die manier draagt u bij aan het 
milieubehoud en worden de natuurlijke middelen niet verkwist.
Uw wasgoed zo veel mogelijk uit het gezicht te houden.
Help ons bij het SELECTEREN VAN AFVAL, cheid het vuil al naar gelang haar afkomst 
(papier/karton, glas, plastic, batterijen, blik) en deponeer het afval in de daarvoor 
bestemde containers die zich bij de ingang van de camping bevinden.
Als u speciaal afval heeft zoals fluorescente, batterijen van auto's, kleine lampen, 
banden van de fiets, enz. Laat het aan de receptie weten en zij zullen u helpen de juiste 
plek te vinden om het te deponeren. 

De Direktie heeft het recht om personen die de interne normen, of de logische normen 
van een goede samenleving niet respecteren niet op de camping toe te laten of van de 
camping te laten verwijderen.

STRENGE REGELS
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De gast wordt beleefd verzocht om de camping te verlaten als hij/zij:
Over de omheining van de camping springt, d.w.z., de camping in- of uitgaat op 
een andere plek dan de campingingang. 
De sluitingstijden van het zwembad niet in acht neemt.
De eigenaar/eigenaresse van een hond herhaaldelijk moet worden gewaarschuwd 
dat hij/zij de campingregels aangaande honden niet in acht neemt.
Manipulatie van een van de lichtkasten van de camping.
De televisie of muziek niet op een laag volume houden, de buren moeten van hun 
rust kunnen genieten. Muziekapparatuur en televisies zijn verboden op terrassen 
en bij de zwembaden. 
Personen mee de camping op nemen zonder toestemming van de receptie.
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De receptie is open van 9.00 tot 21.00 uur van 
31 maart tot 30 september. U kan uw aankomst 
realiseren vanaf 9 uur 's morgens tot 23:30 s' 
avonds ( van 21.00 tot 23.00 is de aankomst 
tijdelijk en moet u uw aankomst de volgende 
dag bevestigen). 

Nee, enkel cash. Maar in het dorp zijn er 
verschillende banken met bankautomaten.

De beste combinatie is de trein (www.renfe.es) 
tot Girona en daarna een bus die voor de 
camping stopt ( www.ampsa.org ). 

We werken samen met een bedrijf dat auto's 
verhuurt en u kan alle procedures bij de receptie 
verwezenlijken. Er zijn 2 vereisten: meer dan 21 
jaar zijn en over een creditkaart beschikken. 

De bungalows beschikken over keukengerij. 
Compleet uitgeruste keuken en een koelkast. 
Niet inbegrepen zijn: beddengoed , 
handdoeken of toiletproducten. U kunt 
beddengoed bij ons huren. Ook beschikken 
we over airconditioning (supplement).  

Wij beschikken over enkele in de wasserij, 
vraag ernaar bij uw boeking ( we hebben geen 
beddengoed voor de kinderbedjes). 

Wij reserveren geen bepaalde percelen hoewel 
we altijd proberen tegemoet te komen aan de 
voorkeuren van onze klanten. 

We hebben twee opties. Eerste optie : de 
pendelbus nemen, die elk uur rijdt tot het 
busstation van Girona en erna de bus die tot 
aan de camping rijdt (www.ampsa.org). Tweede 
optie: een taxi nemen vanaf de luchthaven van 
Girona die zich op 50 km afstand bevindt, de 
prijs van een taxi bedroeg in  69 Euro.2007

Wij bevinden ons op 1km van het strand.

Meest gestelde vragen

Wanneer is de
receptie geopend?

Aanvaardt men
creditkaarten?

Hoe bereik ik de camping
vanaf de luchthaven
van Barcelona?

Op welke afstand bevindt de
camping zich van de zee?

Hoe kan ik een auto huren? 

Welke uitrustingen
hebben de bungalows?

Zijn er kinderbedjes? 

Kan ik een bepaald
perceel reserveren? 
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Hoe bereik ik de camping
vanaf de luchthaven
van Girona? 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Op voorwaarde dat er plaats is, indien niet moet 
u de auto op de parking naast de receptie laten, 
het maximum aantal personen per perceel is 6.

Kunnen we een tweede auto
in het perceel plaatsen?

10



Rente telefoons

TELÉFONO DE EMERGENCIAS

ALGEMENE INFORMATIE

TAXIS

BANKEN

ÖFFENLICHER PERSONENNAHVERKEHR

VVV INFORMATIONEN
Passeig Marítim, s/n · L'Estartit

Tel. 972 75 19 10
www.visitestartit.com 

POSTKANTOOR 
Horario: Lunes a Viernes

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

Tel. 972 75 00 09

POLICE
Ctra. de Torroella, 104 · L'Estartit

Telfs. 972 75 01 49 / 092

MEDICAL ASSISTANCE
C/ Esglèsia, 100 · L'Estartit

Tel. 972 75 00 63

DIERENKLINIEK 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

APOTHEEK

ZAHNARZT

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

CENTRO 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

Maandag - Vrijdag, 9 - 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

BUS AMPSA
Ctra. Torroella-L'Estartit

Tel. 972 75 82 33
www.ampsa.org

BUS  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 · Spanje

Tel. (+34) 972 750 649

Fax (+34) 972 751 430

info@campingemporda.com
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