
Welkom in ons appartement!

Wij wensen u een heerlijk verblijf!

Lisette en Ronald



A

Airconditioning
Wilt u alstublieft de airconditioning uitzetten als u uit het appartement weggaat en wilt u
de deuren en ramen sluiten als de airco aanstaat. Dank u wel.

Alarmnummer
In geval van nood belt u het alarmnummer 112 voor brandweer/politie/ambulance
en alarmeert u ons op 0034 633 615 215 of 0034 68 555 6754.

U bevindt zich in Cambrils, Carrer Ventura Gassol 14, bajos 2

Apotheek
De dichtsbijzijnde is apotheek Cañas Farmacia, Consolat de Mar 70, Cambrils. (Aan
de boulevard, vanaf de kruising van Mac Donalds naar het zuiden)
Openingtijden: maandag t/m vrijdag van 09.00-20.00, zaterdag van 9.00-14.00.

Apotheek Farmacia Mireia Valls, Rambla Jaume I, 17 is 365 dagen per jaar open.
Openingstijden: maandag– zaterdag. 8.30 – 20.30
Zon- en feestdagen: 9.00 – 14.00

Attractieparken
Check de websites van de verschillende attractieparken voor de laatste informatie
rondom Covid-19 en openingstijden.

Port Aventura / Ferrariland
Avinguda Alcalde Pere Molas
43840 Salou
https://www.portaventuraworld.com/en

U bevindt zich vlakbij het grootste attractiepark van
Zuid-Europa: Portaventura World, bestaande uit
Ferrari Land, Portaventura en Costa Caribe Aquatic Parc.

Eigenlijk drie aparte attractieparken naast elkaar,
waarvoor gunstig geprijsde combinatiekaartjes
verkrijgbaar zijn.

Portaventura is te vergelijken met Disneyland Parijs, maar is opgezet door Universal
Studios. (https://www.portaventuraworld.com/en/portaventura)

Portaventura Ferrari Land is uniek in Europa. Het is een attractiepark met Formule 1
als thema. U vindt er F1-simulatoren, pit-stop simulatoren, een circuit, achtbaan etc.
(https://www.portaventuraworld.com/en/ferrari-land)

https://www.portaventuraworld.com/en
https://www.portaventuraworld.com/en
 (https:/www.portaventuraworld.com/en/portaventura)
https://www.portaventuraworld.com/en/ferrari-land


Portaventura Costa Caribe Aquatic Park is een
prachtig waterpark met verschillende glijbanen,
zwembaden, etc.
(https://www.portaventuraworld.com/en/aquatic-park)

Portaventura ligt op 15 minuten rijden van ons
appartement, aan de A-7 en is dagelijks geopend. Een
absolute aanrader!

Aquopolis Costa Dourada
Avinguda Pau Casals, 65, 43481 Vila-Seca/ La Pineda
(https://costa-dorada.aquopolis.es/?lang=en)

Aquopolis in La Pineda (naast Salou) is het grootste waterpark in Catalonië. Met
glijbanen en zwembaden voor groot en klein en zelfs een dolfinarium. Heel erg leuk!
Open van mei tot oktober.

Jumpland Aventura
Cami de Vilafortuny zonder nummer, 43850
Cambrils
http://www.jumplandaventura.com

Een geweldig aventurenpark. Met verschillende
klimparcoursen. Heel leuk!

https://www.portaventuraworld.com/en/aquatic-park
https://costa-dorada.aquopolis.es/?lang=en
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
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


B
Bezienswaardigheden in Cambrils
Museu Moli de les Tres Eres
Via Augusta, 1, Cambrils
Een nog steeds in gebruik zijnde graanmolen. Het gebouw
herbergt ook archeologische opgravingen uit de 13e eeuw.

U kunt de molen zelf bezoeken of onder leiding van een gids met
een demonstratie van de molen in bedrijf:

Voor openingstijden en tickets kijkt u op:
https://cambrils-turisme.com/en/experiencies/visit-the-moli-de-les-tres-eres-
museum/

Ermita de La Mare de Deu del Cami
Calle Verge del Cami op de hoek met Avinguda de Baix Camp,
Cambrils

Klooster gewijd aan de maagd Maria. Het huidige gebouw
dateert uit de 18e eeuw en is combinatie van diverse
architectonische stijlen. De toren ernaast kunt u beklimmen. Heel
leuk.

Voor openingstijden en tickets gaat u naar:
https://cambrils-turisme.com/en/experiencies/visit-the-torre-de-lermita-tower-of-
the-shrine/

Oude centrum
Vergeet u niet ook het oude centrum (Cambrils
pueblo) te bezoeken met zijn smalle straatjes en
talloze kleine winkeltjes. Het oude centrum ligt ca
1,5 km landinwaarts vanaf ons appartement. Aan de
andere kant van de rivier, richting Montbrió del
Camp. Woensdag wordt hier de weekmarkt
gehouden.

https://cambrils-turisme.com/en/experiencies/visit-the-moli-de-les-tres-eres-museum/
https://cambrils-turisme.com/en/experiencies/visit-the-moli-de-les-tres-eres-museum/
https://cambrils-turisme.com/en/experiencies/visit-the-torre-de-lermita-tower-of-the-shrine/
https://cambrils-turisme.com/en/experiencies/visit-the-torre-de-lermita-tower-of-the-shrine/


Park del Pescador
Passeig de les Palmeres (naast de VVV van Cambrils)
Openingstijden:
dagelijks van 11.00-21.00

Het Parc del Pescador is een leuk park met diverse faciliteiten
zoals een jeu de boules baan, drie speeltuintjes voor
verschillende leeftijdsgroepen en een cafeetje met een
aangenaam terras. In de zomer vinden er ’s avonds diverse muziekoptredens plaats, die
gratis toegankelijk zijn (meer informatie bij de VVV in Cambrils naast het park).

Voor informatie over alle dingen die te doen zijn in Cambrils gaat u naar
https://cambrils-turisme.com/en/experiencies/

Het hele jaar door worden er verschillende activiteiten georganiseerd in Cambrils.
Voor de actuele agenda gaat u naar https://cambrils-turisme.com/en/agenda/

Bezienswaardigheden in de nabije omgeving

Montbrio del Camp (7 km van het appartement)
In het aardige dorpje Montbrio del Camp vindt u het wijnmuseum van Roger:
Museu del Vi “Els Cups”
Avinguda Sant Jordi 11
Montbrió del Camp
Openingstijden: op aanvraag

De eerste zaterdag en zondag van september organiseert Montbrió del Camp een artistiek
evenement genaamd Montbriart. Bezoekers lopen door de straten van het dorp en
genieten van een verscheidenheid aan lokale kunst, die wordt tentoongesteld door de
kunstenaars zelf in de verschillende historische gebouwen van het dorp. Een echte
aanrader!

Meer informatie over Montbrió del Camp vindt u op onze website:
https://www.montbriobelvedere.com/activiteiten/montbrio-del-camp/

Parc Sama (5 km van het appartement)
Even voordat u Montbrió del Camp bereikt over de T-312 ziet u aan uw
rechterhand de toren van Parc Samà. De ingang van het park ligt aan
de linkerkant van de rotonde op de T- 314 richting Vinyols i els Arcs.
Het is een bij uitstek een park om met de kinderen te bezoeken Er zijn
hertjes, vogels, een uitkijktoren, een klein meer en een cafeetje. Echt
heel leuk.
Voor openingstijden en tickets gaat u naar http://www.parquesama.com.

https://cambrils-turisme.com/en/experiencies/
https://cambrils-turisme.com/en/agenda/
https://www.montbriobelvedere.com/activiteiten/montbrio-del-camp/
http://www.parquesama.com.
http://www.parquesama.com.


Op circa 5 km ten westen van het dorpje Montbrió del Camp
vindt u het stuwmeer van Riudecanyes. Hier kunt u
prachtig wandelen. In de zomer zijn er ook kano´s
en waterfietsen te huur.
Voor meer informatie: www.riudecanyesaventura.cat

Vanaf het stuwmeer rijdt u in 10 minuten naar het Castillo Monasterio de Sant Miquel
d´ Escornalbou (circa 15 km van ons appartement)
Ctra. d'Escornalbou, 43771 Riudecanyes

U kunt het kasteel van binnen bezoeken met een gids. Buiten heeft
prachtige uitzichten over de vallei en de Costa Dorada.

Voor openingstijden en tours:
http://patrimoni.gencat.cat/en/monuments/monuments/castle-and-
monastery-of-escornalbou

Finca Mas Miró op 10 km van het appartement
Finca Mas Miró, s/n, 43300 Mont-roig del Camp, Tarragona
GPS coördinaten: 41.060628, 0.993909

Finca Mas Miró is het zomerverblijf van de Spaanse kunstenaar
Joan Miró. In veel van zijn werken komt Montroig del Camp
terug. U kunt er zijn atelier bezoeken en u krijgt een mooi
overzicht van zijn leven als schilder.

Voor openingstijden en tickets:
http://www.masmiro.com/en

Ermita de la “Mare de Déu de la Roca”, 15 km van het
appartement
Carretera de Colldejou, 43300 Mont-Roig del Camp
Op 294 meter hoogte, vlakbij het centrum van Mont-Roig del
Camp, ligt het klooster la Mare de Déu de la Roca, dat dateert
uit het jaar 1230. U heeft een spectaculair uitzicht over de
omgeving.

Openingstijden:
zomer: van 9.00-19.00, winter van 9.00-18.00. Donderdags gesloten.

In het klooster vindt u een klein restaurant. (Op dinsdag gesloten.)

http://www.riudecanyesaventura.cat
http://www.riudecanyesaventura.cat
http://patrimoni.gencat.cat/en/monuments/monuments/castle-and-monastery-of-escornalbou
http://patrimoni.gencat.cat/en/monuments/monuments/castle-and-monastery-of-escornalbou
http://www.masmiro.com/en


Bezienswaardigheden: dagtrips

Reus, 10 km van het appartement

Op circa 10 km afstand van het appartement ligt de pittoreske stad
Reus. De stad is bekend om zijn modernistische gebouwen en zijn
uitgebreide en gezellige winkelgebied en talloze gezellige restaurants.
Het Gaudi centrum en het daartegenover gelegen Casa Navás en
het voormalige prsychiatrische centrum Pere Mata, zijn een bezoek
meer dan waard.

Houd er rekening mee dat het merendeel van de winkels sluit tussen
13.30 en 17.00 uur.

Voor meer informatie en openingstijden check de website van de
VVV van Reus: http://www.reusturisme.cat

Tarragona, 20 km van het appartement

Tarragona is een stad met duizende jaren geschiedenis en beroemd om zijn groot aantal
historische monumenten. Een hiervan, de ruïnes van het oude Tarraco uit de Romeinse
tijd, staat zelfs op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.

De prachtige kathedraal is ook zeker een bezoek waard: Een aardige manier om
Tarragona te bezoeken is met het toeristische treintje. Het treintje stopt dichtbij alle
bezienswaardigheden in de stad. Het is een hop on hop off trein. U kunt steeds uitstappen
en dan bij een van de volgende passerende treintjes weer opstappen.

Het treintje (Tarraco Trenet Turistic), rijdt van maart to oktober van 10.30-18.30.
In april, mei en september van 10.30-19.00 en
in juni, juli en augustur van 10.30-20.00.
Prijs: 8€, Kinderen tot 12 jaar: 4,50€.

http://www.reusturisme.cat
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tarraco
http://nl.wikipedia.org/wiki/UNESCO


Espluga del Francolí en Poblet, 55 km van het appartement

In Espluga del Francoli vindt u een wijnmuseum, kunt u onder begeleiding verschillende
grotten bezoeken, en leren hoe brandewijn gemaakt wordt in de gerestaureerde
distilleerderij Fassino Balanyà. Er is een groot en interessant agrarisch museum.
Maandag is in Espluga alles gesloten.

Op 2,5 km van Espluga del Francolí vindt u het klooster van Poblet,het grootste
bewoonde cisterciënzer klooster in Europa.In 1991 werd het door UNESCO uitgeroepen
tot Werelderfgoed.
Voor meer informatie gaat u naar: https://patrimoni.gencat.cat/en/collection/royal-
monastery-santa-maria-de-poblet

Montblanc, 40 km van het appartement

Montblanc is een kleine, Middeleeuwse stad in de bergen.
Het heeft goed bewaarde Middeleeuwse stadsmuren en
diverse kerken en gebouwen die de moeite waard zijn om
te bezichtigen. Meer informatie vindt u op:
https://www.catalunya.com/montblanc-2-1-
430862?language=en

https://patrimoni.gencat.cat/en/collection/royal-monastery-santa-maria-de-poblet
https://patrimoni.gencat.cat/en/collection/royal-monastery-santa-maria-de-poblet
https://www.catalunya.com/montblanc-2-1-430862?language=en
https://www.catalunya.com/montblanc-2-1-430862?language=en


De wijngebieden Priorat en El Penedès, 50 resp. 40 km van het appartement

“De Priorat” ligt op circa 50 minuten rijden, via een prachtige route
door de bergen.

De Prioratstreek is bekend is om zijn uitstekende wijnen. Er zijn
diverse wijngaarden te bezoeken en bij de meesten daarvan kunt u
ook wijn proeven. Het beste gaat u een keer door de weeks omdat
de meeste wijnproducenten in het weekend gesloten zijn.
Reserveren voor een rondleiding en proeverij is zeer aan te raden.

El Penedès is de streek waar de Spaanse Cava wordt geproduceerd. U kunt hier de verschillende
cava-kelders bezoeken, waarvan enkele zeer imposant zijn zoals die van Freixenet in Sant Sadurni
d’Anoia.. El Penedès ligt circa 40 minuten rijden van het appartement.

Als u een bodega wilt bezoeken is het handig om de rondleiding in de door u gewenste taal vooraf te
reserveren.

Siurana, 60 minuten rijden van het appartement

Siurana is een kleine vesting met ruïnes van een oud kasteel, spectaculair gelegen op een
hoge rots. U bereikt het piepkleine dorpje via een bochtige weg door de bergen. Eenmaal
boven is het genieten van ene adembenemend uitzicht op de heuvels rondom, het
stuwmeer en het Montsant bergmassief. Dit is ene geliefde plek voor klimmers en
wandelaars.

Boodschappen
Vlakbij het appartement ligt een grote Aldi. De Lidl ligt daar schuin achter. De Spaanse
keten Esclat vindt u aan de N-340 op 400 meter van het appartement. Allemaal
doorlopend geopend van 9.30 tot 21.00. Op zondag van 9.00-15.00.
Verder vindt u talloze winkeltjes in het oude dorp en aan de haven.

In Tarragona vindt u de hipermercado Carrefour op het centre comercial les Gavarres:
Autovía de Reus, km. 4, 43080 Tarragona.

De Decathlon vindt u in het winkelcentrum Port Halley in Vila Seca, vlakbij Port
Aventura, aan de Avinguda Alcalde Pere Molas, open van maandag t/m zondag van
10.00 - 22.00.



Borgsom
De borgsom heeft u voldaan bij aankomst. De borgsom wordt uiterlijk 5 dagen na uw
vertrek gerestitueerd op de door u aangegeven wijze onder de voorwaarde dat:
 u het appartement in nette staat achterlaat;
 er geen handdoeken of beddengoed is verdwenen of beschadigd;
 er geen schade is aan het appartement en/of de meubels en/of de inventaris;
 al het vuilnis door u is weggebracht;
 er in het appartement niet is gerookt;
 de keuken schoon is achtergelaten en opgeruimd, inclusief de oven,

magnetron en kookplaat;
 alle sleutels en de afstandsbedieningen van de tv en air conditioning zijn

ingeleverd.

Bowling
De dichtstbijzijnde bowlingbaan (met 20 banen) is in Vila-Seca, op circa 10 minuten
rijden van ons appartement, in het winkelcentrum Port Halley waar ook een grote
Decathlon en een Mercadona gevestigd zijn.

Bowling Diverland
Avinguda Alcalde Pere Molas
Vila-Seca
Openingstijden:
maandag t/m donderdag; 17.00- 24.00
vrijdag: 17.00-02.30
zaterdag: 12.00- 02.30
zondag: 12.00- 24.00



C-D-E-F-G
Check out
We verzoeken u het appartement op de dag van vertrek uiterlijk om 10.00 uur te verlaten.

Covid-19 maatregelen
Tijdens de lockdown in maart en april 2020 hebben we de COVID-19 regels en
aanbevelingen van de Spaanse overheid en de WHO geïmplementeerd om zo COVID-19
vrije accommodatie voor u te creëren.

Degenen onder u die ons eerder hebben bezocht, weten dat we veel aandacht besteden
aan hygiëne. Zo maken na elk verblijf het appartement heel goed schoon en ventileren
we het.
Daarnaast:

- Reinigen we de filters van onze airconditioning machines regelmatig.
- Wassen we alle handdoeken, beddengoed en tafellinnen op 60 ºC.
- Geven we altijd bij aankomst alle informatie over het appartement en de omgeving,
inclusief noodnummers en de adressen van de dichtstbijzijnde ziekenhuizen.
- Bieden we u de mogelijkheid om contactless te betalen: telefonisch of per creditcard.
- Respecteren de social distance van 1,5m.
- Hebben we ons team getraind in preventieve COVID-19 maatregelen voor hotels en
appartementen.

We hebben deze voorzorgsmaatregelen genomen met het welzijn en de gezondheid van
onze gasten en medewerkers in gedachten. De maatregelen kunnen als gevolg van nieuwe
door de overheid vereiste COVID-19 maatregelen variëren.

Drinkwater
Het water uit de kraan is volledig drinkbaar.

Fietsen en Fietsverhuur
Elektrische fietsen en stadsfietsen kunt u huren bij:
Rodabike
C/ Pau Casals,59
43850 Cambrils
Tel.: 0034 977 794 653



Buitenfitness en speeltuin
Als u van het appartement naar de Esclat loopt komt u langs een speelterrein met een
groot aantal fitnesstoestellen. Voor de kinderen zijn er schommels en speeltoestellen.

Garage
De beste garage is Carbox. Carrer Industria 7, Poligono Industrial Beleanes Cambrils. Tel:
0034 977 911193.

Gebruik van voorzieningen voor eigen risico
Het gebruik van alle voorzieningen in en rond het appartement geschiedt op uw eigen
risico. Dit geldt ook voor het zwembad. Voor schade die ontstaat aan u of uw
eigendommen kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.



Golf

Binnen een straal van 30 km van ons appartement zijn er 6 golfbanen te vinden, waarvan
er 3 gelegen zijn op het terrein van Port Aventura. In Cambrils zelf is er een Pitch en Putt
baan.

Club de Golf Bonmont Costa Daurada (15 km van het appartement)

Urb. Bonmont Terres Noves,
43300 Mont-Roig del Camp, afslag 37 op de AP7
Tel: 0034 977 818 140
http://www.bonmont.es
Een 18 holes baan met par 72. Het is een heuvelachtige baan met mooi uitzicht op de zee
en de bergen. Het is een 18 holes, par 72 baan.. Op het terrein bevindt zich ook een 9
holes pitch en putt baan.

Gaudí Golf Club Reus (10 km van het appartement)

Carretera Cambrils, km 1.8
43206 Reus
Tel: 0034 977 752 725
https://www.gaudigolfclub.com/en/

Deze golfclub bevindt zich net buiten Reus en is onderdeel van een landgoed met olijf-
en amandelbomen. Het is een 18 holes baan met par 72. De baan is redelijk vlak.

Club de Golf Costa Dorada Tarragona (25 km van het appartement)

Ctra. De El Catllar, Km 2.7
43764 El Catllar
Tel: 0034 977 653 361
http://www.golfcostadoradatarragona.com/

Deze club bevindt zich net ten noorden van Tarragona, en was de eerste golfclub in de
regio. Het is een 18 holes baan met par 72. U golft tussen de olijfbomen. Voor de
kinderen is er een speeltuin en een zwembad.

Infinity golfbanen (15 km van het appartement)

Op het terrein naast Port Aventura bevinden zich 3 golfbanen: Hills, Lakes en Ruins.

Voor meer informatie en tickets gaat u naar:
https://www.infinitumliving.com/en

Bij Hotel Mas Gallau in Cambrils, dat is het hotel aan de eerste afslag richting Tarragona
op circa 5km van het appartement, vindt u een pitch en putt baan.

Adres: Avinguda de Vilafortuny, 134. 43850 Cambrils
Tel: 00 34 977 378293
http:/www.pitchandputtcambrils.com/es/

http://www.bonmont.es
https://www.gaudigolfclub.com/en/  
https://www.gaudigolfclub.com/en/  
http://www.golfcostadoradatarragona.com/
https://www.infinitumliving.com/en
http://www.pitchandputtcambrils.com/es/


H-K-M-N
Huisarts (Nederlands sprekend):
In Cambrils is een Vlaamse huisarts, mevrouw Ilse Maes, gevestigd aan de |
Calle Frederic Monpou 12.
U kunt een afspraak maken op:
http://ilsemaes.com/nl/reservas
Tel: 0034 977 792 335
Noodgeval: 0034 619 908 976

Huisartsenpost/ziekenhuis
CAP (Centre d’ Asistencia Primaria) Cambrils op vijf minuten van het appartement
even voorbij de Aldi.
Plaça del Ajuntament, 4 ,
43850 Cambrils
Eerste hulp: 24 x 7

Karten
Karten kunt u in Salou:
C/ Mercè Rodoreda nº 2, Salou, vlakbij de Decathlon en Port Aventura.
Tel: 0034 977 26 94 05
www.electrickartingsalou.com

Noodgeval
In geval van nood belt u het alarmnummer 112 voor brandweer/politie/ambulance
en alarmeert u ons op 0034 633 615 215 of 0034 68 555 6754.

U bevindt zich in
Cambrils
Carrer Ventura Gassol 14, planta baja, numero 2

Politie
Avinguda Adelaida 46
Cambrils
Tel: 0034 977 92 91 70 of 112.

Ziekenhuis
CAP (Centre d’ Asistencia Primaria) Cambrils
Plaça del Ajuntament, 4
Cambrils
Eerste hulp: 24 x 7

http://ilsemaes.com/nl/reservas
http://www.electrickartingsalou.com
https://www.google.es/search?q=comissaria+de+districte+de+la+policia+de+la+generalitat+tel%C3%A9fono&sa=X&ved=0ahUKEwim3-nw4OjYAhWM1xQKHe3uAZsQ6BMIrAEwEg
https://www.google.es/search?ei=3F5kWqzdCIfzUM3xoLgM&q=mossos+d%27esquadra+cambrils+direccion&oq=mossos+d%27esquadra+cambrils+direccion&gs_l=psy-ab.3...16504.21935.0.22274.19.15.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.psy-ab..19.0.0....0.B7fy9YLX8Sg


O-P-Q-R
Olijfboomadoptie
Wilt u een origineel cadeau of souvenir mee terugnemen naar Nederland, denk dan eens
aan de adoptie van een van onze olijfbomen. Als u een olijfboom adopteert dan kunt u
zelf een boom uitzoeken op onze masia. U geeft uw olijfboom een naam en wij maken
voor u een adoptiecertificaat. In november, als we de olijven oogsten, laten we
onmiddellijk de olie persen en vullen we blikjes voor onze adoptanten. Eind november,
begin december rijdt Ronald naar Nederland om bij onze adoptanten de olijfolie te
bezorgen. U krijgt dan voor de kerst en met een beetje geluk voor Sinterklaas, 10 blikjes
superverse en heerlijke Arbequina (het soort olijf) olijfolie. Achterop de blikjes zetten we
de naam van uw boom.
Meer informatie vindt u op onze website: https://www.montbriobelvedere.com/olijfolie/

Openingstijden winkels
De winkels in Cambrils zijn in het algemeen geopend van 9.30-13.00 en van 17.00-21.00.
De grote supermarkten zijn geopend van 9.00-21.00.

Parasol
Wilt u alstublieft als het waait en ook ´s nachts de parasols dichtklappen. Dank u wel.
Als de parasol kapot gaat door de wind o.i.d. brengen we dat bij u in rekening (150€).

Parkeren
Parkeren voor het appartement is betaald in de maanden juni t/m oktober. Vlakbij het
appartement, richting Aldi vindt u een terrein waar u gratis kunt parkeren en waar bijna
altijd plaats is.

Politie
Avinguda Adelaida 46 (op 1,5 van het appartement)
Cambrils
Tel: 112 of 0034 977 92 91 70

Restaurants
Cambrils kent een keur aan restaurants.
Op de website van de VVV van Cambrils vindt u alle restaurants van Cambrils:
https://cambrils-turisme.com/en/gastronomia/. U kunt filteren op soort keuken.

Wilt u zich eens echt laten verrassen en genieten van de gerechten gemaakt door echte
sterrenkoks dan kunt u in Cambrils voor hele redelijke prijzen terecht bij:
El rincon de Diego: 1 Michelin ster Can Bosch, 1 Michelin ster
Carrer Drassanes 7 Rambla Jaume 1 nummer 19
Tel: 0034 977361307 Tel: 0034 977 360 019
http://www.rincondediego.com http://www.canbosch.com

https://www.montbriobelvedere.com/olijfolie/
https://www.montbriobelvedere.com/olijfolie/
https://cambrils-turisme.com/en/gastronomia/.
http://www.viamichelin.nl/web/cbRedirect?city=Cambrils&from=datasheet-RESTAURANT_DATASHEET&productId=41102&lang=nld&poiID=218991&infos=http%3A/www.rincondediego.com
http://www.canbosch.com


Wilt u liever buiten eten, probeert u dan eens een van de befaamde “chiringuitos”. Dit
zijn kleine eethuisjes op het strand waar het eten, veelal vis, vaak uitstekend is. Hoewel
informeel, liggen de prijzen overigens gelijk aan die van de restaurants.

Roken
Roken in het appartement is niet toegestaan.



S

Satellietschotel
Wilt u alstublieft de satelietschotel niet aanraken en er ook geen handdoeken of kleren op
leggen. Dank u wel.

Stranden
Het strand is een van Cambrils meest populaire attracties. Hieronder vindt u een overzicht
van alle stranden in een volgorde van Zuid naar Noord. Het L’Arcadia strand ligt het
dichtst bij Mont-roig del Camp. Het Cap de Sant Pere strand ligt het dichtst bij Salou..
Het dichtst bij het appartement is het strand Prat d´En Forés (tegenover Mc Donalds).

L'Ardiaca strand
Dit strand ligt ver buiten het centrum en is een van de minder drukke stranden van
Cambrils.het is een klein strand. Een golfbreker maakt dat het water rustig is en geschikt
voor kleine kinderen.

La Llosa strand
Dit (kiezel)strand ligt net buiten het centrum. Het is daarom wat minder druk in de
zomer.Een golfbreker maakt dat er weinig golven zijn en het water veilig is voor kleine
kinderen.

D'Horta strand
Dit is een van de kleinste stranden van Cambrils. Het ligt dicht bij het centrum van
vlakbij de haven. Er is een chiringuito (Marino)waar u heerlijk vis kunt eten.

La Riera strand
Dit is een van de meest centrale stranden van Cambrils. Het is klein en over het algemeen
druk. Het heeft niet zo veel faciliteiten. Het water is hier over het algemeen kalm. Het is
geen zandstrand, maar een kiezelstrand.



Regueral - Prat d'En Forés strand, het dichtsbij het appartement
Dit is een van de populairste en best
onderhouden stranden van Cambrils. Het is
ook een van de grootste stranden, 967
meter lang. De golven bij dit strand zijn
over het algemeen hoger en daarom is het
strand populair bij surfers. En er is een
chiringuito waar u wat kunt drinken en eten.
In het water bevindt zich een 'zee-platform'.

El Cavet strand
Dit is een (kiezel)strand iets verder van het centrum. Het is een van de minst drukke
stranden van Cambrils en niet zo geschikt voor kinderen. Er liggen grote keien in de zee.
Er is een gezellige chiringuito (Copacabana) waar ook goed kunt eten.

L'Esquirol strand
Dit is een van de mooiste stranden van Cambrils en het is er vaak erg druk. Het ligt
buiten het centrum van Cambrils richting Salou.

Vilafortuny strand
Dit is een van de langste stranden van de Cambrils (1.415 meter). In de zomermaanden is
dit een van de drukkere stranden. Het is een goede plek is om te surfen.

Cap de Sant Pere strand
Het Cap de Sant Pere strand biedt fijn zand en kalm water. Omdat dit strand vlakbij de
grootste camping van Cambrils ligt, is het er in de zomer vaak erg druk.

Naaktstrand
In L´Hospitalet de l’Infant vindt u Playa del Torn. Dit is een naaktstrand. Playa del Torn
ligt in een baai ten zuiden van L’Hospitalet de l’Infant, niet ver van de jachthaven en is
via afrit 38 van de A-7 te bereiken. Het is 1700 meter lang en u kunt hier ligstoelen en
parasols huren. Er is een chiringuito en een EHBO-post met strandwacht.

T



Tandarts
Vitaldent
Avda. Independencia 11
43850 Cambrils
Tel: 0034 977 36 99 59

Toeristeninformatie / VVV
De VVV van Cambrils vindt u aan de strandzijde van het Parc Pescador vlakbij de haven
aan de Passeig de les Palmeres 1.
Openingstijden:
maandag tot zaterdag van 09.00-14.00 en van 17.00-20.00
zondag van 09.00-14.00

Trein
De trein verbindt Cambrils met alle grote steden in Spanje.

Voor de vertrektijden kijkt u het beste op: http://rodalies.gencat.cat/es/horaris/

http://rodalies.gencat.cat/es/horaris/


V-W
Vereniging van Eigenaren
We verzoeken u de volgende regels van de vereniging van eigenaren te respecteren:

 Douchen voordat u het zwembad ingaat;
 Geen luchtbedden of andere opblaasspeelgoed in het zwembad
 Geen stoelen gebruiken die bij het zwembad staan, deze zijn allemaal privé
 Niet BBQ-en

Openingstijden zwembad van 9.00-22.00

Dank u wel.

Vuilnis
In Cambrils wordt geen vuilnis opgehaald. Wij verzoeken u dan ook om uw vuilnis in de
daarvoor bestemde containers te deponeren. U vindt containers voor papier en karton
(papel i cartró), glas (vidre), restafval (deixalles), verpakkingsmateriaal zoals blik, plastic
en melkpakken (envases) en organisch afval (orgánico). Als u van ons appartement naar
links gaat vindt u de containers na zo´n 200 meter. De containers aan de rechterkant van
ons appartement zijn de privé containers van het Sol Melia hotel.

Water
Spanje heeft zoals u weet maar weinig water. Wij verzoeken u daar rekening mee te
houden.

Weekmarkt
Elke woensdag wordt er in Cambrils van 08.30-14.00 aan de Passeig de Albert en de
Avinguda del Mil.lenari een grote algemene weekmarkt gehouden.
Bent u een liefhebber van markten dan raden we u aan om op zondagochtend naar de
markt van Bonavista (Tarragona) te gaan. Dit is de grootste markt van de Costa Dorada.

WIFI
U beschikt over een gratis wifi-netwerk (MIWIFI_XJY9). Het password is: q7pGU4F4

Winkelen
In Cambrils vindt u een gevarieerd winkelaanbod. In het oude centrum vooral kleine
winkeltjes, in het nieuwere centrum en bij het strand, vooral kleding- en schoenenwinkels,
maar ook souvenirwinkels en vis- en groentewinkels.
Voor een uitgebreider winkelaanbod gaat u naar Reus. De winkelstad bij uitstek!
Houdt u er rekening mee dat de winkels sluiten tussen 13.30 en 17.00 en dan weer open
gaan tot 21.00-22.00 uur.



X-Y-Z

Ziekenhuis/Huisartsenpost
CAP (Centre d’ Asistencia Primaria) Cambrils op vijf minuten van het appartement
even voorbij de Aldi tegenover de Lidl.
Plaça del Ajuntament, 4,
43850 Cambrils
Eerste hulp: 24 x 7

Zwembad
Het zwembad in de tuin is vrij toegankelijk. Er is geen toezicht, dus let u op uw kinderen!
Openingstijden: 9.00-22.00.
S.v.p. douchen voordat u het zwembad in gaat. Opblaasspullen zijn niet toegestaan.


	- Reinigen we de filters van onze airconditioning 
	DrinkwaterHet water uit de kraan is volledig drin
	Binnen een straal van 30 km van ons appartement zi
	Club de Golf Bonmont Costa Daurada (15 km van het 
	Gaudí Golf Club  Reus (10 km van het appartement)
	Club de Golf Costa Dorada Tarragona (25 km van het
	Infinity golfbanen  (15 km van het appartement)


