
Welkom in Mas Montbrió Belvedere!

Wij wensen u een heerlijk verblijf!

Ronald en Lisette



INFORMATIE VAN A-Z

A
Airconditioning
Wilt u alstublieft de airconditioning uitzetten als u uw kamer verlaat 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 op
Mas Montbrió Belvedere
43850 Cambrils
GPS: N41 06.099, E 1 00.224

Apotheek
De dichtstbijzijnde apotheek bevindt zich in Montbrió del Camp.
Farmàcia Mestres Vidiella
Calle San Jordi 13
43340 Montbrió del Camp
Openingtijden: maandag t/m vrijdag van 09.00-13.30 en van 17.00-20.30
en zaterdags van 9.00-13.30.

In Cambrils is Farmàcia Barcelona, Avinguda Independència, 1, 365 dagen per jaar
open.
Openingstijden: maandag-zaterdag: 8.30-21.00
zon- en feestdagen: 9.00-13.00

Apotheek Farmacia Mireia Valls, Rambla Jaume I, 17 is ook 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 atractieparken voor de laatste informatie
rondom Covid-19 restricties en openingstijden.

Port Aventura / Ferrariland
Avinguda Alcalde Pere Molas
43840 Salou
Website: http://www.portaventuraworld.com

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

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


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

Portaventura is te vergelijken met Disneyland Parijs, maar opgezet door Universal Studios.
Portaventura Ferrari Land is uniek in Europa. Het is een attractiepark met Ferrari als
thema en u vindt er F1 simulatoren, pit-stop simulatoren, een circuit, achtbaan etc.
Portaventura Costa Caribe Aquatic Park is een prachtig waterpark met verschillende
glijbanen, zwembaden, etc.

Portaventura ligt op 15 minuten rijden van ons huis,
aan de A-7 en is dagelijks geopend.

Aquopolis Costa Dourada
Avinguda Pau Casals, 65, 43481 Vila-Seca/ La Pineda
http://www.costa-dorada.aquopolis.es

Aquopolis in La Pineda (naast Salou) is het grootste
waterpark in Catalonië. Met glijbanen en zwembaden voor groot en klein en zelfs een
dolfinarium. 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 avontuurlijk!

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
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
Badjassen en badlakens
Badjassen kunt u huren voor € 6,00 per verblijf.

Een badlaken kunt u huren voor € 4,00. Wij verzoeken u geen handdoeken uit de kamers
mee te nemen naar het zwembad of het strand. U kunt uw badlakens drogen op het
droogrek op het terras.

Banken
In Montbrió del Camp bevinden zich diverse banken waar u geld kunt opnemen.

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 met of zonder gids bezoeken.

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

Oude centrum
Als u in Cambrils bent, vergeet u dan niet ook het oude centrum te
bezoeken met zijn smalle straatjes en talloze kleine winkeltjes. Het
oude centrum ligt ca 1 km landinwaarts vanaf het strand, aan de
linkerkant van de droge rivier.

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


Parc Samà
Carretera. T- 314, richtingVinyols i els Arcs.

Op 1,5 km van de Mas, ligt het majestueuze Parc Samà,
aangelegd door José Fontseré i Mestres in de romantische
stijl van de 19e eeuw. Het is heel geschikt om met kinderen te
bezoeken Er zijn hertjes, vogels, een uitkijktoren, een klein
meer en een cafeetje. Echt heel leuk.

Voor openingstijden en tickets check
https://parcsama.es/parc-sama-eng/

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

Montbrió del Camp (2 km van de Mas)
In het aardige dorpje Montbrio del Camp, op 2km van de Mas, vindt u het wijnmuseum
van Roger:
Museu del Vi “Els Cups”
Avinguda Sant Jordi 11
Montbrió del Camp
www.museudelvi.com.
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!

Voor meer informatie over Montbrió del Camp gaat u naar onze website:
https://www.montbriobelvedere.com/activiteiten/montbrio-del-camp/

Finca Mas Miro op 12 km van de Mas
Finca Mas Miró, s/n, 43300 Mont-roig del Camp, Tarragona:
coordinados GPS: 41.060628, 0.993909
http://www.masmiro.com/en

Finca Mas Miró is het huis van Joan Miró, waar hij in de
zomer altijd verbleef. Het is de plek waar hij besloot om zich
aan de kunst te wijten. In veel van zijn werken komt Montroig

https://cambrils-turisme.com/en/experiencies/
https://cambrils-turisme.com/en/agenda/
http://www.museudelvi.com
http://www.masmiro.com/en


del Camp,terug. U kunt er zijn atelier bezoeken en u krijgt een mooi overzicht van zijn leven op het
platteland.

Ermita de la “Mare de Déu de la Roca”, 10 km van de Mas
Carretera de Colldejou, 43300 Mont-Roig del Camp
Op 294 meter hoogte, vlakbij het dorpje Mont-Roig, 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.

Bij het klooster vindt u een klein restaurant. (Dinsdags gesloten.)

Castillo Monasterio de Sant Miquel de Escornalbou, 8 km van de Mas.
Caretera (Ctra) d'Escornalbou
43771 Riudecanyes

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

Het stuwmeer van Riudecanyes, 15 minuten van de Mas

Bij dit stuwmeer, gelegen net achter Montbrió del Camp, kunt u
prachtig wandelen. In de zomer zijn er ook kano´s en
waterfietsen te huur.
Voor meer informatie: www.riudecanyesaventura.cat/en/

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.riudecanyesaventura.cat


Bezienswaardigheden: dagtrips

Reus, 14 km van de Mas

Op circa 14 km van de Mas 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, 25 km van de Mas

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.

Een leuke manier om Tarragona te bezoeken is met het “hop-on – hop off” treintje dat
een route door de stad maakt. Het stopt dichtbij de vele bezienswaardigheden van de
stad.
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 augustus van 10.30-20.00.
Prijs: 8€, Kinderen tot 12 jaar: 4,50€.

Espluga del Francolí en Poblet, 55 km van de Mas

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.

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


Op 2,5 km van Espluga del Francolí vindt u het prachtige 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, 50 km van de Mas

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

De wijngebieden Priorat en El Penedès, 40 resp. 50 km van de Mas

“De Priorat” gebied ligt op circa 40 minuten rijden, via een
prachtige route door de bergen, van de Mas.

Priorat 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 50 minuten rijden van de Mas.

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


Siurana, 50 minuten rijden van de Mas

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
In Montbrió del Camp bevinden zich verschillende bakkers, lokale supermarktjes, een
grote Spar, een drogisterij, kappers.... De winkels in Montbrió del Camp zijn geopend
van 9.30-13.30 en van 17.00-20.00. Een aantal winkels is op zondag geopend van 9.30-
13.30.

In Cambrils vindt u verschillende grote supermarkten (Aldi, Lidl, Esclat, Dia). Allemaal
de hele dag geopend van 9.30-21.00. Op zondag tot 15.00 uur.

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

Bowling
Bowling Diverland Ozone Bowling Reus
Avinguda Alcalde Pere Molas Centre Comercial La Fira
Vila-seca Avinguda Sant Jordi, 6, 43201, Reus
Tel: 0034 977 325 555 Tel: 0034 977 590 327



C-D-E
Check out
Wij verzoeken u uw kamer op de dag van vertrek te verlaten voor 11.00 uur.

Covid-19 maatregelen
Tijdens de lockdown in 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.

Hygiëne in onze masia
Degenen onder u die ons eerder hebben bezocht, weten dat we veel aandacht besteden
aan hygiëne in Mas Montbrió Belvedere.

Bij het implementeren van het Covid-19 protocol hoefden we maar weinig wijzigingen
aan te brengen.

Zo maken we elke dag al elke hoek van de Mas schoon, inclusief terrassen,
(buiten)meubels, gemeenschappelijke ruimtes, kamers, gangen, receptie, ontbijtruimte
en keuken.
Daarnaast:
- Reinigen we de filters van onze airconditioning machines regelmatig.
- Houden we de temperatuur in de gemeenschappelijke ruimtes rond de 23°C.
- Wassen we alle handdoeken, beddengoed en tafellinnen op 60 ºC.
- Hebben we in de kamers en in de gemeenschappelijke ruimtes afvalemmers met
een pedaal.
- Geven we altijd bij aankomst alle informatie over de Mas en de omgeving,
inclusief noodnummers en de adressen van de dichtstbijzijnde ziekenhuizen en
apotheken.
- Bieden we u de mogelijkheid om contactless te betalen: telefonisch of per creditcard.
- Hebben we heel veel ruimte in de tuin en bij het zwembad en we plaatsen het
buitenmeubilair altijd ruim uit elkaar.
- Ventileren we de kamers en gemeenschappelijke ruimtes elke dag.

Wat hebben we toegevoegd?
- We respecteren de social distance van 1,5m.
- We hebben verschillende desinfectie-“stations” gecreëerd.

En ons team?
- We hebben ons team getraind in preventieve COVID-19 maatregelen voor hotels.
- We hebben alle teamleden voorzien van maskers en handschoenen, die ze gebruiken
afhankelijk van hun functie en taken.

Als u vragen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen.



Drinkwater
De Mas verkrijgt zijn drinkwater vanuit een eigen bron op eigen terrein. In de kelder
staan grote zuiveringsinstallaties die het water volledig geschikt maken voor consumptie.
Met andere woorden: u kunt hier gerust water uit de kraan drinken.

Duurzaam
Toen we het huis kochten was ons doel om een duurzame en zeer comfortable
accommoadatie te maken. En onze droom is om een CO2 neutrale accommodatie aan te
bieden. We hebben de afgelopen jaren daarom veel tijd (en geld �) geïnvesteerd in de
aanleg van duurzame installaties.

Zo beschikken we inmiddels over:
 Een geothermische installatie voor de verwarming en koeling van het hele huis.

Deze installatie gebruikt in de winter de warmte van de aarde om het huis te
verwarmen en in de zomer de koelte van aarde om te koelen. Dit gebeurt met
behulp van een warmtepomp.

 Een afvalwaterzuiveringsinstallatie. Het afvalwater zuiveren we en gebruiken we
voor de irrigatie van de olijfbomen;

 19.8 KW zonnecelpanelen op onze schuur. Door deze installatie verminderen we
onze CO2-footprint met 19,800 kg CO2 per jaar.
De 19.8 KW levert ongeveer 50% van onze energiebehoefte;

 35m2 zonnepanelen om het zwembadwater te verwarmen. Deze panelen staan
naast de olijven bij het zwembad;

 LED-verlichting. 95% van onze verlichting is LED;
 Alle televisies zijn LED;
 Onze ramen zijn extra energie-zuinig /- efficiënt;
 Alle W.C.s hebben een dual-flush systeem en de douchekoppen een

spaarsysteem;
 Al onze electrische apparaten zijn A of zuiniger;
 We hebben geen minibars in de kamers, maar 1 gezamenlijke in de grote keuken.
 Op alle wastafelkranen hebben we een speciaal waterbesparings opzetstukje

gemonteerd. Een besparing bij de wastafels van 85% water.

Verder hebben we meer dan 100 bomen geplant om onze CO2-uitstoot te
compenseren.

En hanteren we verschillende “Eco-practices”:
 We vangen het regenwater en het condenswater van de airconditioning op in ons

waterreservoir. Het water gebruiken we om de tuin te beregenen;
 We scheiden ons afval;
 We wisselen alleen de handdoeken op uw verzoek (u legt ze op de

badkamervloer of in het bad, als u wilt dat we ze wisselen);
 Het eten dat overblijft geven we aan onze kippen die daar weer compost van

maken.



In November 2014T heeft Tripadvisor ons, na een uitgebreide audit door Amerikaanse
en Canadese auditors, uitgeroepen tot "Eco leader". Slechts 5 accommodaties in onze
provincie hebben deze vermelding gekregen.

In November 2016, heeft Endesa, de Spaanse Eneco, ons in haar energie
classificatiesysteem gelabeld als A+++.

En in 2018 zijn we uitgeroepen o.a. door het ministerie van Energie in Spanje, tot het
beste duurzaamheidsproject in de hotelsector van heel Spanje!

We zijn er trots op u een duurzame accommodatie te mogen aanbieden.



F
Fietsen en Fietsverhuur
Het is hier fantastisch fietsen in de buurt.

Racefietsen en mountainbikes kunt u huren bij
Montbike in Montbrió del Camp
Ze spreken Engels, en als Veerle, de Belgische mede-eigenaresse er is, ook Nederlands.
Carrer de Magdalena Blay
Tel: 0034 977 82 69 68
Openingstijden:
maandag tot vrijdag: 9.00-13.00 en 16.00-20.00
zaterdag: 9.00-14.00

Elektrische fietsen en stadsfietsen kunt u huren bij:
Rodabike
C/ Pau Casals,59
43850 Cambrils
Tel.: 0034 977 794 653
Openingstijden:
maandag-vrijdag: 10.00-14.00 en van 17.00-20.00Uhr
zaterdag: 10.00-14.00

Op verzoek sturen we u een PDF met 45 fietsroutes die starten vanaf de Mas.



G
Gebruik van voorzieningen voor eigen risico
Het gebruik van alle voorzieningen in de Mas geschiedt op uw eigen risico is. Dit geldt
ook voor het zwembad en de trampoline. Voor schade die ontstaat aan u of uw
eigendommen kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Let op uw kinderen bij het
zwembad!

Golf
Binnen een straal van 30 km van onze Mas zijn er 6 golfbanen te vinden, waarvan er 3
gelegen zijn naast Port Aventura. In Cambrils zelf is er een Pitch en Putt baan.

Club de Golf Bonmont Costa Daurada (12 km van de Mas)

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 (15 km van de Mas)

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 (30 km van de Mas)

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 (20 km van de Mas)

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

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

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


H-K-M-O-P
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 10 minuten van de Mas.
Plaça del Ajuntament, 4 ,
43850 Cambrils
Eerste hulp: 24 x 7

Keuken
Wilt u zelf koken? Dat kan!We verzoeken u de keuken weer netjes achter te laten en
uw vaat in de vaatwasmachine(s) te plaatsen en bij het ingaan van de keuken uw
handen te reinigen.

Minibar
In de keuken staat een grote koelkast gevuld met verschillende soorten frisdrank, water,
bier, witte en rode wijn e.d. Wilt u iets drinken, voel u dan vrij om daar een drankje te
pakken. We verzoeken u om op de lijst die op de koelkast hangt, op te schrijven wat u
hebt meegenomen. Aan het eind van uw verblijf rekenen we af.

Glazen vindt u ook in de keuken. Wilt u zo vriendelijk zijn deze na gebruik af te wassen
of in de vaatwasmachine te zetten? Alvast bedankt.

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
zoekt u in de boomgaard een boom uit, geeft u de olijfboom een naam en wij maken
voor u een adoptiecertificaat en een naambordje. In november, als we de olijven oogsten,
laten we onmiddellijk de olie maken 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 nog voor de kerst 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/

Ontbijt
Het ontbijt wordt dagelijks geserveerd tussen 08.30 en 10.00.

http://ilsemaes.com/nl/reservas
https://www.montbriobelvedere.com/olijfolie/


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

Paardrijden
In de buurt vindt u verschillende maneges:
Quadres Julivert
Carretera de Reus a Vinyols, km. 4
43330 Riudoms
Tel: 0034 675 439 403 / 0034 600 500 664

Hípica Escornalbou
Vilanova d´ Escornalbou, bereikbaar vanaf de T-310 richting Mont-roig del Camp,
afslag Vilanova E, dan vervolgen op de T-321. Na ca 2,0 km ziet u aan uw linkerhand
het bordje naar de manege.
Tel: 0034 620 215 772

Parkeren
Achter de Mas vindt u voldoende parkeergelegenheid. We verzoeken u uw auto daar te
parkeren. Dank u wel.

Politie (mossos d´esquadra)
Avinguda Adelaida, 46, 43850 Cambrils
Tel: 0034 977 92 91 70 of 112.

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


R-S
Receptie
We hebben geen echte receptie. Lisette is telefonisch of per whatsapp voor u bereikbaar
op 0034 633 615 215 of via de bel in de entree.

Restaurants
In Montbrió del Camp vindt u een aantal aardige restaurants. Deze zijn doordeweeks
alleen maar open voor warme lunch. Op vrijdag en zaterdag ook voor het avondeten,
vanaf 20.30 ongeveer.

Braseria Raconet
Carrer de Fructuos Canonge, Montbrió del Camp,
Tel: 0034 977 833 300
http://www.raconet.es/

Asador El llagar, een grill restaurant
Carretera Cambrils, km 6,2, Montbrió del Camp
https://el-llagar.com/
Tel: 0034 977 83 33 26

In Vilanova d´Éscornalbau, 10 minuten rijden, vindt u El Reiet del Camp, met
typisch Catalaans eten. In de zomer kunt u in de tuin eten.
Adres: Reiet del Camp
Carrer Font 9.
Tel : 0034 977838 230

Cambrils kent een keur aan restaurants.
Op https://cambrils-turisme.com/gastronomia/ vindt u alle restaurants van Cambrils op
een rij. 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 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

Wilt u romantisch 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.

Aarzel niet om ons te vragen voor u te reserveren. Dat doen we graag voor u.

http://www.raconet.es/
https://el-llagar.com/
https://cambrils-turisme.com/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


Roken
Roken is niet toegestaan in het huis, wel buiten. Alle binnenruimtes zijn voorzien van
rookmelders.

Sceptic Tank
De Mas is niet aangesloten op het openbare riool. Afvalwater zuiveren we via onze
eigen biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie. Het gezuiverde water pompen we de
boomgaard in.
Overig sanitair afval verzamelen we in een septic tank
Om verstoppingen te voorkomen, verzoeken wij u geen tampons, inlegkruisjes,
maandverband, condooms en cleansing doekjes e.d. door de w.c. te spoelen.
Dank u wel.

Sleutels en toegang
Bij aankomst krijgt u de volgende sleutels van ons:

 Een sleutel van de hoofdentree van het huis
 Een sleutel van uw kamer
 Een sleutel van de hoofdpoort tot het terrein.

We verzoeken u de sleutels goed te bewaren, omdat wij geen doorlopende receptie
hebben. Verlies van een sleutel (€ 25) zal bij u in rekening worden gebracht.

Stiltetijden
In de Mas kennen we stiltetijden. Tussen 23.30 en 7.30 wordt er geen lawaai gemaakt.
In het trappenhuis zijn we allemaal met elkaar verbonden. Wilt u daar alstublieft
rekening mee houden?

Stranden
Het strand is een van Cambrils meest populaire attracties. Er zijn 9 stranden, waarvan er
vier zijn onderscheiden met de “blauwe vlag”, hetgeen betekent dat het strand, water en
de faciliteiten van uitstekende kwaliteit zijn. Op bijna alle stranden zijn ligstoelen en
parasols te huur.

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.

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 (blauwe vlag)
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 (blauwe vlag)
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 (blauwe vlag)
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 (blauwe vlag)
Dit is een van de langste stranden van de Cambrils (1.415 meter). In de zomermaanden
is dit een van de drukkere stranden. Waarschijnlijk omdat het strand onderscheiden is
met een “blauwe vlag” en een “blue wave”. De
“blue wave”geeft aan dat het 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. Het strand is
onderscheiden met de blauwe vlag.



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

Trein en taxi

Trein
Er is een station in Cambrils, met verbindingen naar alle grote steden in Spanje.
Het station bevindt zich naast de voetbalvelden van Cambrils, aan de avinguda de
Charles Robert Darwin.
Voor vertrektijden gaat u naar: http://rodalies.gencat.cat/en/horaris/.

Taxi’s
In Montbrió del Camp
Tel: 0034 639 356 002

Wij boeken deze graag voor u, mocht het met de taal een beetje lastig zijn.

Wanneer u een taxi nodig heeft op de dag van vertrek is het raadzaam om deze een dag
van tevoren te boeken.

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


V-W-Z

Voetreflexologie en pedicure
Onze medewerkster Wilma is een zeer goede pedicure en voetreflexologie therapeute.
Ze biedt ontspannen voetbehandelingen aan op uw kamer. De prijs per behandeling van
een uur is 35€. Ze spreekt Engels en Duits.
U kunt haar bellen op 0034 607431550.

Water
Deze regio heeft maar weinig water. Wij verzoeken u daarmee rekening te houden.
Dank u wel.

Wasruimte/Wasmachine
Wij bieden een was- en droogservice aan. Als u wilt wassen, kunt u dat aangeven bij
Lisette.Wij zulllen uw was dan wassen, drogen en opvouwen en weer afgeven bij uw
kamer. De kosten voor deze service bedragen € 15,00 per keer.
Strijken kunt u zelf doen. In de wasruimte op de tweede verdieping vindt u een
strijkplank met strijkbout. .

Weekmarkt
Elke woensdag wordt er in Cambrils van 8.30-14.00 aan de Passeig de Albert en de
Avinguda del Mil.lenari een algemene weekmarkt gehouden.

Bent u een liefhebber van markten dan raden we u aan om op zondagochtend naar de
markt van Bonavista (vlak voor Tarragona aan de N340) te gaan. Open van 8.00-13-30.
Dit is de grootste weekmarkt van de Costa Dorada.

WIFI
Alle kamers beschikken over een gratis Wi-Fi connectie. U kunt inloggen op het
netwerk “for clients”. Het password is costa_dorada.

Winkelen
In Cambrils vindt u een gevarieerd winkelaanbod. In het oude centrum vooral kleine
winkeltjes, in het nieuwere centrum en bij het strand kleding- en schoenenwinkels, maar
ook souvenirwinkels en winkels waar u etenswaren kunt kopen. Voor een uitgebreider
winkelaanbod gaat u naar Reus. De winkelstad bij uitstek!

Houdt u er rekening mee dat veel winkels sluiten tussen 13.30 en 17.00 en dan weer
opengaan tot ongeveer21.00 uur.



Wisselen van handdoeken
We verzoeken u de handdoeken waarvan u wilt dat we ze verschonen op de grond in de
badkamer te leggen. De handdoeken die op de haakjes hangen verschonen we niet. Zo
proberen we water en energie te besparen.

Ziekenhuis
CAP (Centre d’ Asistencia Primaria) Cambrils
Plaça del Ajuntament, 4
43850 Cambrils
Eerste hulp: 24 x 7

Zwembad
Het zout-water zwembad in de tuin is vrij toegankelijk en geopend van 10.00 tot 22.00.
Er is geen toezicht, dus let u op uw kinderen!

De trap in het huis is niet bestand tegen chloor en zout water en wordt bovendien
glad als hij nat wordt. Wilt u er daarom voor zorgen dat uw alleen met droge
voeten/schoeisel de trap betreedt? Dank u wel.
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