
Benvinguts

al nostre apartament!

Us desitgem una feliç estada,

Ronald i Lisette



Informació d’interès de l’A a la Z

A-B
Adopte un olivo
Està buscant el regal o récord perfecte? Consideri la possibilitat d'adoptar un dels nostres
oliveres!
Esculli el nom pel seu arbre a nostra finca i farem un certificat d'adopció. Cada any al
novembre collim les olives. Després de premsar i embotellar l'oli, li enviem 10 envasos
de mig litre del oli d'oliva del seu oliver. A la part posterior de la llauna veur à el nom
del seu arbre.

Per més informació, visiti la nostra pàgina web
https://www.montbriobelvedere.com/ca/oli-doliva/

Aire Condicionat
S i us plau, apagueu l’aire condicionat en sortir de la casa.

Agua
L'aigua és un recurs molt escàs a la nostra zona. Si us plau, vagi amb compte de no
malgastar-la.

Bowling
Vila Seca Reus
Bowling Diverland Ozone Bowling Reus
Avinguda Alcalde Pere Molas Centre Comercial La Fira
Tel: +34 977 325 555 Tel: +34 977 590 327

https://www.montbriobelvedere.com/ca/oli-doliva/


C-D

Claus
Si us plau, tingueu cura de les claus. La pèrdua d’una clau es carregarà al vostre compte
(25 €).

Compres
A Cambrils trobareu els supermercats Lidl, Aldi, Esclat,
Mercadona i Día. Al barri antic i el port hi ha també
nombroses botiguetes. El mercat ambulant setmanal del
casco antic té nombroses parades on comprar de tot:
dimecres de 8,30 a 14 h al Passeig de Albert i Avinguda
del Mil·lenari).

Prop de Tarragona, hi ha l’hipermercat Carrefour al
centre comercial Les Gavarres: Autovia Reus, km. 4,
43080 Tarragona.

Reus és un referent per la seva llarga tradició comercial i és coneguda com “la ciutat de
les compres” de la Costa Daurada. Hi ha més de 600 establiments concentrats als carrers
del centre i podreu gaudir-ne a una zona de vianants molt integrada i amb una amplia
oferta comercial.

COVID-19 MESURES
Durant l'estat d'alarma hem implementat les normes i recomanacions emeses pel Govern
espanyol i l'OMS, per crear un entorn segur i lliure de Covid-19.

Què et sembla la higiene al nostre apartament?

Els que ens heu visitat abans sabeu que prestem molta atenció als nostres protocols
d'higiene. Revisant els nostres protocols, vam tenir molt poc canvi per fer.

Ja, després i abans de l'arribada de cada hoste, netegem tots i cadascun dels racons de la
casa, incloent terrassa, mobles, mobles exteriors, cuina, nevera.

A part d'això, des de llavors:

- filtres nets de les nostres màquines d'aire condicionatregularment.
- rentem totes les tovalloles i roba de llit a 60oC.
- facilitarem tota la informació sobre la casa el seu entorn, els números de telèfon
d'emergència i les adreces dels hospitals més propers.
- ofrem l'oportunitat de pagar sense contacte: per telèfon o amb targeta de crèdit.
- ventilem tota la casa, després i abans de cada arribada.
- proporcionem articles de neteja addicionals perquè també puguis netejar durant
la teva estada.



Què afegim?

- afrontem la distància de seguretat.
- fem el check-in amb mascareta.
- proporcionem gel hidroalcohòlic per poder desinfectar-se les mans.
- mentre netegem, utilitzem mascareta i guants

I el nostre equip?

- formem el nostre equip en mesures preventives COVID-19 per a hotels i apartaments.
- proporcionem a tots els membres de l'equip, EPIS addicionals per a la seva protecció
personal.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres si teniu cap pregunta: 633615215 (Lisette).



E

Emergència
En cas de emergència (Bombers/Policia/Ambulància) truqueu al 112 i contacteu amb
nosaltres a qualsevol d’aquests números: 633 615 215 o 685 556 754 o 877449892

Us trobeu a:
Carrer Ventura Gassol 14, baixos 2, Cambrils
Tel: 977093905

El CAP el trobareu a
Plaça de l’Ajuntament, 2-3
Tel: 977 363 074

Y enfront del CAP hi ha la policia local (en l’edifici de l’ajuntament):
Plaça de l’Ajuntament, 4
Tel: 977 794 566

Los Mossos
Avinguda Adelaida 76
Tel: 112

Escombraries
Us preguem de dipositar la brossa als contenidors escaients que trobareu sortint al carrer,
a l'esquerra. Hi ha contenidors per a paper i cartró, vidre, deixalles, envasos i restes
orgàniques.

Els dipòsits que hi ha al costat del Sol Melia Hotel són privats.



F
Farmàcia
Farmacia Cañas en Cambrils
Consolat de Mar 70, Cambrils
Horari: dilluns a divendres d´9.30h a 13.30h y d´16.30h a 20.30h

Farmacia Mireia Valls está oberta 365 díes al any.
Rambla Jaume I, 17, Cambrils
Horari: dilluns a dissabtes d´ 8.30h a21.00h
Diumenges i festius d´ 9.00h a 13.00h

Fiança
A l’arribada heu dipositat una fiança. Us serà retornada a la sortida, una vegada revisat
el pis, i en cas de complir els següents requisits:
- tornar el pis en l’estat en que el vareu trobar;
- tornar tota la roba de llit i les tovalloles en perfecte estat;
- netejar la cuina, també forn i microones.
- netejar els estris de cuina i col·locar-los al seu lloc;
- retirar-ne tota la brossa;
- tornar les claus;
- no fumar al pis.

Fumar
No es pot fumar al pis.

http://buscarmedico.sanitas.es/farmacias/366695-farmacia-mestres-vidiella
http://buscarmedico.sanitas.es/farmacias/366695-farmacia-mestres-vidiella
http://buscarmedico.sanitas.es/farmacias/366695-farmacia-mestres-vidiella


G

Gastronomia
Cambrils està considerada la capital gastronòmica de la Costa Daurada, autèntica escola
d’una cuina de qualitat. Els seus exquisits i originals plats de peix i marisc, tenen com a
base uns ingredients de qualitat: peix fresc i un magnífic oli d’oliva. A Cambrils hi
trobareu 100 restaurants!
Per veure els restaurants de Cambrils: https://cambrils-turisme.com/gastronomia/

Golf
A la zona que envolta el pis, hi ha 6 camps de golf, i un camp de “pitch and putt”

Club de Golf Bonmont Terres Noves, Par 72, 18 forats, a 15 del apartament

Amb vistes a la Costa Mediterrània, aquest camp és entre Montroig del Camp i Pratdip.
Robert Trent Jones Junior és el dissenyador d’aquest camp tan divertit com difícil. S’ha
intentat mantenir l’equilibri de la natura que l’envolta, construint-lo aprofitant els
desnivells naturals ; la col·locació estratègica dels tees, els més de 90 bunkers i els
obstacles d´aigua obliguen als jugadores a desplegar tota la seva experiència.

Urbanització Bonmont Terres Noves,
43300 Montroig del Camp (Tarragona)
Tel: 977 818 140
http://www.bonmont.es

Club de Golf Gaudí Reus, Par 72, 18 forats, a 12 km del apartament

El camp de Golf de Aigüesverds, amb els seus deu llacunes i un espectacular green
envoltat d’aigua al forat 3, és al terme municipal de Reus. La recent remodelació de la
segona volta del camp ha aportat al recorregut noves dosis d’emoció i els nous forats 17
y 18 són un vertader desafiament per els jugadors.

Club de Golf Gaudí
Ctra. Cambrils, km 1.8 (Mas Guardia)
43206 Reus
Tel: 977 752 725
https://www.gaudigolfclub.com/

Club de Golf Costa Dorada Tarragona, Par 72, 18 forats a 30 km del apartament

El Club del Golf Costa Dorada té un recorregut perfectament integrat a l’entorn
mediterrani. Tant els jugadors mes novells com els més exigents gaudiran d’un
recorregut que combina forats molt tècnics, amb aigua, dogs-legs i grans bunkers, amb
forats estil links. Al Club es poden trobar diferents serveis per a jugadors, com 2 grans
piscines, una botiga de golf un restaurant i una llar d’infants.

https://cambrils-turisme.com/gastronomia/
https://cambrils-turisme.com/gastronomia/
http://www.bonmont.es
http://www.bonmont.es
https://www.gaudigolfclub.com/


Club de Golf Costa Dorada Tarragona
Ctra. De El Catllar, Km 2.7
43764 El Catllar
Tel: 977 653 361
http://www.golfcostadoradatarragona.com/

Infintum Golf, a la Pineda, a 15 km del apartament
Infinitum Golf és un paradís per un jugador de golf. Aquí, tot és green: fins a 170
hectàrees dedicades a tres camps de golf:

El Camp Lakes,, dissenyat per Greg Norman, Par 72, 18 forats
El Camp Lakes envolta la zona dels aiguamolls de la Sèquia Major, qualificada com a
espai d’interès natural. Un ambient i un paisatge de caràcter mediterrani perfecte per
relaxar-se. És el camp més tècnic dels tres.

El Camp Ruïns, dissenyat per Greg Norman, Par 34, 9 forats
El Camp Ruins és entre les Cases Club Lakes y Hills, al lloc més elevat de la comunitat.
Abans una zona d’oliveres i garrofers que s’han trasplantat per tal de conservar el
paisatge mediterrani original. Probablement, la major peculiaritat dels seus 9 forats és
que es troben a un terreny força pla i envoltats de singulars restes arqueològiques
romanes del segle II del S II a. C.

El Camp Hills, dissenyat por Green Project, Par 72, 18 forats
El Camp Hills és el que ofereix les vistes més espectaculars als jugadors. Els forats,
propers al Cap de Salou, discorren a través de frondosos boscos de pi blanc i gran
quantitats d’oliveres i garrofers i, al darrera, unes increïbles vistes del mar. El respecte i
la integració del golf amb l’entorn han generat un recorregut atractiu i variat, amb
distàncies reglamentàries per a l’alta competició. Metres i metres de per desenvolupar el
vostre millor joc.

Las reserves es fan per telèfon: Tel: 977 12 90 70

A l’hotel Mas Gallau a Cambrils, hi ha un camp de “pitch and putt”
Adressa: Avinguda de Vilafortuny, 134. 43850 Cambrils
Tel: 977 378293
http:/www.pitchandputtcambrils.com

http://www.golfcostadoradatarragona.com/
https://www.infinitumliving.com/ca/camps-golf/lakes
https://www.infinitumliving.com/ca/camps-golf/ruins
https://www.infinitumliving.com/ca/camps-golf/hills
http://www.pitchandputtcambrils.com


H-I-J

Hípica
Quadres Julivert
Carretera de Reus a Vinyols, km 4
43330 Riudoms
Tel: 675 439 403 / 600 500 664

Club Hípico Tomas Santiago
Cami de las Desvesas, 6 Cambrils
Tel.:34 659 29 50 36

Hora de sortida
Preguem que deixeu el pis abans de les 10:00 el dia de sortida.

Hospital/Cap
CAP Cambrils (enfront del Lidl, a 400 metres del pis)
Plaça del Ajuntament, 4
43850 Cambrils
Tel: 977 363 074
Emergència: 24 x 7

Hospital Universitari Sant Joan de Reus
Av. del Dr. Josep Laporte, 2
43204 Reus
Tel: 977 31 03 00
Emergència: 24 x 7

http://www.guiahipica.com/1360/quadres-julivert/


L

Llocs d’interès a Cambrils

Per a informació sobre què fer a Cambrils, visiteu : https://cambrils-turisme.com/experiencies/

Durant tot l'any, Cambrils organitza diverses activitats, concerts,
esdeveniments gastronòmics, etc.
Per l'agenda actual, consulteu : https://cambrils-turisme.com/agenda/

Visites Guiades
L'oficina de turisme de Cambrils organitza visites guiades molt interessants, també per a
nens.
Per a més informació consulti: https://cambrils-turisme.com/experiencies/visitas-
guiadas/

Museu Molí de les Tres Eres
Via Augusta, 1,
Tel: 977 794 528

Es tracta d’un espectacular molí fariner hidràulic en
funcionament, dels pocs que encara es mantenen actius a
Catalunya.

Per horaris i entrades consulteu:
https://cambrils-turisme.com/experiencies/visita-el-
museo-moli-de-les-tres-eres/

Torre de l'Ermita
Verge del Camí s/n
Tel: 977 362 056

Torre de vigilància declarada Bé Cultural de Interès
Nacional. Situada dins del recinte del Santuari de la Verge
Maria del Camí, data del segle XIV, quan tenia com a
funció la vigilància de la costa i de l’antic Camí Real. Es
conserva la distribució interna, amb escales de caragol i a
les sales es pot visitar una mostra sobre Cambrils a l’Edat
Mitjana.

Per a més informació consulti:
https://cambrils-turisme.com/experiencies/visita-a-la-torre-de-lermita/

https://cambrils-turisme.com/experiencies/
https://cambrils-turisme.com/agenda/
https://cambrils-turisme.com/es/experiencies/visitas-guiadas/
https://cambrils-turisme.com/es/experiencies/visitas-guiadas/
https://cambrils-turisme.com/es/experiencies/visitas-guiadas/
https://cambrils-turisme.com/experiencies/visita-el-museo-moli-de-les-tres-eres/
https://cambrils-turisme.com/experiencies/visita-el-museo-moli-de-les-tres-eres/
https://cambrils-turisme.com/experiencies/visita-el-museo-moli-de-les-tres-eres/
https://cambrils-turisme.com/experiencies/visita-a-la-torre-de-lermita/
https://cambrils-turisme.com/experiencies/visita-a-la-torre-de-lermita/


El nucli de Cambrils (a 700 metres)
És el barri més emblemàtic de Cambrils, ja que té una
història i personalitat que donen caràcter al municipi.

Parc del Pescador
Passeig de les Palmeres o Robert Gerhard - Riera d’Alforja.

Horari: dilluns a diumenge 11 - 21 h.
És un parc d’aproximadament, 5.000 m2. Té una vegetació
mixta: mediterrani a la zona sud i tropical a la zona central.
Consta de tres zones lúdiques per a nens i d’un escenari on
es realitzen, a l’estiu moltes activitats musicals i festives.
També hi ha vestidors i un bar.

La Torre del Port
La Torre del Port o també anomenada Torre dels Moros,
és una antiga torre de guaita de defensa de la costa
alçada al segle XVII. La seva ubicació al mig del port,
l’ha convertit en un dels edificis més coneguts de
Cambrils, ja que des de l’aparició del turisme sempre
s’ha lligat amb la imatge que es vol projectar del
municipi. L’edifici és catalogat Bé Cultural d’Interès
Nacional i s’obre de forma intermitent amb exposicions
temporals.

Per a més informació consulti:
https://cambrils-turisme.com/experiencies/visita-la-
torre-del-port/

https://cambrils-turisme.com/es/experiencies/visita-la-torre-del-port/
https://cambrils-turisme.com/es/experiencies/visita-la-torre-del-port/
https://cambrils-turisme.com/es/experiencies/visita-la-torre-del-port/


Lugares de interés cerca de Cambrils

Finca Mas Miró a Mont-roig del Camp, a 12 km del pis

Mas Miró, s/n, 43300 Mont-roig del Camp
Coordinados GPS: 41.060628, 0.993909
Tel: 977 179 158
www.masmiro.com

"Tota la meva obra és concebuda a Mont-
roig." L'obra i l'univers de Joan Miró es van gestar en
aquesta població tarragonina, en el marc estricte del
Mas Miró i de les terres que l'envolten. És allà on el
1911, després d'una malaltia, l'artista va decidir dedicar-
se a la pintura.

Mas Miró fou el model de La masia, la creació més
emblemàtica de l'etapa figurativa de l'artista, però també és on va germinar i madurar la
seva obra posterior i on es va perfilar el seu complex llenguatge simbòlic.

Per horaris i entrades visiteu: https://www.masmiro.com/visitans

Mare de Déu de la Roca, a 15 km del pis
Carretera de Colldejou
43300 Mont-roig del Camp
Tel: 977 179 468

Ermita situada al cim d’un turó d’una pedra de color roig
que dona nom al municipi de Mont-roig del Camp, les
vistes son precioses, abasten bona part de la Costa Daurada
i molts dels seus pobles.
Horaris:
hivern: 9.00-18.00.
estiu: 9.00-19.00.
Dijous tancat

Castell Monestir de Sant Miquel d’ Escornalbou a 15 km del pis
Ctra d'Escornalbou, s/n
43771 Riudecanyes (Baix Camp)
Tel: 977 83 40 07
Està a prop del poble de Riudecanyes, Vilanova
d'Escornalbou, dalt de la muntanya d’Escornalbou. Els
elements més notables són l’església, les restes de la casa
capitular i el claustre. L’interior del Castell es pot visitar
amb guia. La visita dura una hora i mitja.

http://patrimoni.gencat.cat/ca/monuments/monumentos/castell-monestir-d-escornalbou

http://www.masmiro.com
https://www.masmiro.com/visitans
http://patrimoni.gencat.cat/ca/monuments/monumentos/castell-monestir-d-escornalbou


Parc Samà (a 7 km)
Ctra. T- 314. Vinyols i els Arcs s/n
Tel: 977 826 514

És un majestuós jardí històric catalogat Bé cultural
d’Interès Nacional. La distribució del recinte obeeix a
una composició per eixos, ordenats per camins, amb
arbres arrenglerats a les cantonades o per espais oberts
entre elements arquitectònics importants. La casa i el llac
en són el centre principal. És un recinte botànic amb una impressionant varietat de vegetació i una
riquesa digna de ser admirada. Amb els seus animals, mirador, cafeteria és un lloc perfecte per gaudir
amb els nens.

Per horaris i entrades visiteu: www.parquesama.com

Montbrió del Camp (a 8 km )
Hi trobarà el Museu del Vi “Els Cups”
Avinguda Sant Jordi 11
Tel: 610 87 12 40
Horaris a consultar.

L'ajuntament de Montbrió de Camp ofereix diverses rutes per descobrir el poble. Per
Exemple la ruta de rellotges de sol: http://www.montbriodelcamp.cat/pdf/Ruta-Cat.pdf.

El pantà de Riudecanyes a 15 km del pis
5 km a l’oest de Montbrió del Camp trobareu el Pantà de Riudecanyes.
És un lloc bonic per passejar i admirar la natura que l’envolta. A l’estiu, es poden llogar
kaiaks, velomars i d’altres. Tel: 650972649 (Riudecanyes Aventura).

https://d.docs.live.net/b341a652d9fbe65c/wetenswaardigheden/PISO/www.parquesama.com  
http://www.montbriodelcamp.cat/pdf/Ruta-Cat.pdf.


Reus a 12 km del pis
La capital de Baix Camp té una de les ofertes culturals i
arquitectòniques mes importants de la zona, amb una gran
varietat d’edificis que formen part de les atractives rutes del
Modernisme de Reus. El centre de Gaudí es un punt de
referència per tal de conèixer millor el famós arquitecte i
promotor de l’estil modernista.

Gaudi Centre Reus
Plaça del Mercadal 3
43201 Reus, Spain
Tel: 977 010 670

Oficina de Turisme Reus
Situada a la planta baixa del Gaudí Centre
Tel: 977 010 670
http://www.reusturisme.cat

Tarragona a 20 km del pis
Tarragona es una ciutat amb una història mil·lenària. La antiga Tarraco, fundada pels
romans, fou una de les ciutats més importants del Mediterrani. Aquest impressionant
llegat romà, símbol de la Tarragona actual, està declarat Patrimoni Mundial per
l’UNESCO.

Una bona manera per conèixer tota la zona central de Tarragona i els seus monuments i
edificis romans és fer un viatge amb el tren turístic. El Tarraco Trenet Turístic realitza
un complet recorregut per les* zones més emblemàtiques i de major interès de la ciutat
de Tarragona.

Oficina de turisme Tarragona
Carrer Major, 39
43003 Tarragona
Tel: 977 250 795
http://www.tarragonaturisme.cat

http://www.reusturisme.cat
http://www.tarragonaturisme.cat/


Montblanc a 30 minuts del pis
Montblanc data del segle XII i fou fundada com a vila
reial pel rei Alfonso I.
El patrimoni monumental de Montblanc és, sens dubta,
el principal atractiu de la vila, declarada l’any 1947
Conjunt Monumental i Artístic.
La construcció més emblemàtica és la muralla medieval
(s.XIV), consta de 30 torres y alguns portals. Cal
destacar-ne també una sèrie d’edificis religiosos,
militars y civils que ens donen una idea de la
importància que tingué Montblanc en la Edat Mitjana.

Oficina de Turisme de Montblanc
Antiga església de Sant Francesc s/n
Tel: 977 861 733
http://www.montblancmedieval.cat

El Priorat a 45 minuts del pis
La comarca del Priorat està el sud de Cataluña, a l’interior del Tarragonès. És especialment coneguda
per la qualitat dels seus vins, s’hi poden visitar bodegues i gaudir de l’entorn.

Oficina de Turisme del Priorat
Antic palau dels Comtes d’Azara (s.XVII)
Plaça de la Quartera, 1Falset
Tel: 977 831 023
http://www.turismepriorat.org/

Des de la Oficina de Turisme del Priorat s’ofereix la
possibilitat de visitar bodegues de la DO Montsant y de
la DOC Priorat.

El Penedès a 35 minuts del pis
La zona del Penedès es mundialment coneguda per l’elaboració del cava. Moltes de les
seves nombroses bodegues es poden visitar.

Siurana a una hora del pis
Pertany al municipi de Cornudella de Montsant, a la part més baixa de la Serra de la
Gritella, a la comarca del Priorat. Siurana és, tal vegada uns dels pobles més bells de la
província. Assentat sobre un enorme penyal de roca calcària i envoltat pel torrent de
l’Estopinyà, té una magnífica panoràmica de la vall del riu Siurana i el seu embassament.

Espluga del
Francolí y Poblet
a una hora del pis

http://www.montblancmedieval.cat/
http://www.montblancmedieval.cat/
http://www.turismepriorat.org/
http://www.turismepriorat.org/


En aquesta petita cuideu, troben un preciós museu d'agricultura, grans coves i es pot
veure com es destilla brandi a la restaurada destil·leria Fassino Balanyà. Els dilluns
aquesta tota tancada a l'Espluga.

Si us plau tinguin en compte que el museu tanca de 14.00 a 17.00h.
http://www.esplugadefrancoli.cat.

A 2.5 km de l'Espluga de Francolí, es troba el monestir de Poblet, el monestir
cistercenc més gran que encara està habitat a Europa. El 1991, es va declarar Patrimoni
Mundial per la UNESCO.

https://poblet.cat/

http://www.esplugadefrancoli.cat
https://poblet.cat/
https://poblet.cat/


M-O
Metge familia privada
Dr.Tomás Gomez Sanz
C/ Carmen 1-A-2º
43850 Cambrils
Tel 0034 677 586 452

Oficina de Turisme
Passeig de les Palmeres, 1
43850 Cambrils
Tel: 977 792 307
http://www.cambrils-tourism.com

Horaris:
Dilluns a dissabtes: de 9-14 h. i de 17-20 h.
Diumenges: de 9-14 h.

Ombrel·la
Us preguem que quan fa vent i, també de nit, tancar l’ombrel·la. Gràcies. Una ombrel.la
trencada es carregarà al vostre compte (150 €).

Normes de comunitat
Si us plau, respectar les normes de la comunitat:

 Dutxar abans de banyar-se a la piscina
 No utilitzar les cadires que es troba al costat de la piscina. Són privades.
 No utilitzar inflables a la piscina.
 No fer barbacoa.

Gràcies!



P
Parcs temàtics

Port Aventura World a 15km del apartament
Avinguda Alcalde Pere Molas, S/N
43840 Salou
Tel: 902 20 22 20
https://www.portaventuraworld.com/ca

Aquopolis Costa Daurada a 15km
Avinguda Pau Casals, 65, 43481 Vila-seca
Tel: 902 345 011
https://costa-dorada.aquopolis.es/?lang=ca

Ubicat al bell mig de La Pineda, aquest parc aquàtic és el lloc
més visitat durant els calorosos mesos de l’estiu.
Al seu dofinari es poden veure diverses actuacions d’animals
marins.

Jumpland Aventura a 5km
Cami de Vilafortuny s/n, 43850 Cambrils
http://www.jumplandaventura.com

Si us plau consulta la pàgina web dels parcs per veure els horaris i les restriccions
de Covid-19.

https://www.portaventuraworld.com/ca
http://www.costa-dorada.aquopolis.es
http://www.costa-dorada.aquopolis.es
https://www.bing.com/local?lid=YN6306x1239150332847003948&id=YN6306x1239150332847003948&q=Jumpland+Aventura+Ecologica&name=Jumpland+Aventura+Ecologica&cp=41.0776672363281%7e1.07142448425293&ppois=41.0776672363281_1.07142448425293_Jumpland+Aventura+Ecologica&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/local?lid=YN6306x1239150332847003948&id=YN6306x1239150332847003948&q=Jumpland+Aventura+Ecologica&name=Jumpland+Aventura+Ecologica&cp=41.0776672363281%7e1.07142448425293&ppois=41.0776672363281_1.07142448425293_Jumpland+Aventura+Ecologica&FORM=SNAPST
http://www.jumplandaventura.com


Piscina
La piscina del jardí és de lliure accés. És obligatori
passar per la dutxa abans d’entrar-hi.
No hi ha supervisió per part de la comunitat. ¡Tingueu
cura dels vostres fills!
En cas d’accident ni la comunitat ni nosaltres, en
serem responsables.

No oblidis:
• Dutxar abans de banyar-se a la piscina
• No utilitzar les cadires que es troba al costat de la piscina. Són privades.
• No utilitzar inflables a la piscina.

Platges
Las platges de Cambrils tenen una extensió de 9 km de sorra fina i daurada, on gaudir
del meravellós clima mediterrani.

A l’estiu, totes les platges tenen socorrista.

1. Platja l'Ardiaca Beach
Platja de sorra daurada, d’aigües tranqui-les; situada en zona semi urbana i
protegida por espigons situats davant de la costa. Serveis: àrea de jocs infantils,
dutxes, tendals, gandules, velomars, establiments de
begudes i menjars i escola de vela lleugera.

2. Platja de La Llosa
Platja de sorra daurada, d’aigües tranquil·les,
situada a zona semi urbana. Està protegida per
espigons, situats davant de la costa. Serveis: dutxes,
renta peus, papereres, WC, tendals, gandules,
velomars i establiments de begudes i menjars.

3. Platja d'Horta Beach
Sorra daurada, aigües tranquil·les i situada en zona urbana. Protegida per espigons
situats davant la costa. Serveis: ludoteca de platja, dutxes, renta peus, WC, tendals,
gandules i establiments de begudes i menjars.

4. Platja de la Riera Beach
Platja de sorra grossa i amb pedres, d’aigües tranquil·les i situada en zona urbana.
Serveis: dutxa i WC.

5. Platja Prat d'En Forés-Regueral
Platja de sorra daurada i fina, d’aigües tranquil·les i situada en zona urbana. Aquesta
és una de les més populars de Cambrils, perfecte per practicar surf. Serveis:



plataforma nàutica lúdica, zona esportiva i àrea de jocs infantils, dutxes, renta peus,
WC, punt de recollida selectiva, tendals, gandules, velomars i establiments de
begudes i menjars.

6. Platja del Cavet
Platja de sorra daurada i mitjana, amb algunes pedres, d’aigües tranquil·les i situada
en zona semi urbana. Serveis: WC, tendals, gandules i establiments de begudes i
menjars.

7. Platja de l'Esquirol
Platja d’arena daurada i fina, d’aigües tranquil·les,
situada en zona semi urbana. Amb accés per a
minusvàlids. Serveis: dutxes, renta peus, WC, punt
de recollida selectiva, tendals, gandules i velomars.

8. Platja de Vilafortuny
Platja de sorra daurada i fina d’aigües tranquil·les, situada en zona semi urbana.
Serveis: dutxes, renta peus, WC, punt de recollida selectiva, tendals, gandules,
velomars i establiments de begudes i menjars.

9. Platja del Cap de Sant Pere
Platja de sorra daurada i fina, amb aigües tranquil·les, i situada en zona semi urbana.
Serveis: escola de vela, dutxes, renta peus, WC, punt de recollida selectiva, tendals,
gandules, velomars i establiments de begudes i menjars.

10. Platja Naturista del Torn
A pocs minuts del centro de l’Hospitalet de l’Infant (a 8km de Cambrils), en
direcció sud, hi ha una platja nudista situada dins d’un espai protegit anomenat les
Rojales, on el mar i la muntanya s’imposen a parts iguals.

Policia
Mossos d’Esquadra
Avinguda Adelaida 76
43850 Cambrils
Tel: 112

Policia local
Plaça del Ajuntament, 4
Tel: 977 794 566 / 092



R-Z
RENFE
Cambrils disposa al Avenida de Charles Robert Darwin d’una estació de tren, que
comunica Cambrils amb el corredor Mediterrani i amb l’estació d’AVE del Camp de
Tarragona: http://rodalies.gencat.cat/es/horaris/

Responsabilitat
Teniu en compte que l’ús de totes les instal·lacions es al vostre propi risc. No acceptem
cap responsabilitat per qualsevol pèrdua o dany o accident.

Restaurants
En https://cambrils-turisme.com/gastronomia/ troba tots els restaurants de Cambrils.

Satèl·lit
Si us plau, NO tocar ni posar roba al satèl·lit a la terrassa.

WIFI
A la vostre disposició hi ha el sistema Wifi MIWIFI_XJY9. La contrasenya és
q7pGU4F4
El servei de wifi és totalment gratuït.

http://rodalies.gencat.cat/es/horaris/
%20https:/cambrils-turisme.com/gastronomia/
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