
Els Bungalows Premium estan situats en la part alta del càmping, molt a prop de la piscina Illa Mateua i del club de

submarinisme Mateua Diving. Aquests bungalows són per families de 3 a 4 persones. També són ideals per grups.

El bungalow està disponible a partir de les 16:00h el dia d'arribada i
 ha d'estar lliure abans de less 11:00h el dia de sortida

Els preus inclouen l'accés i ús, gratuït o de pagament, segons l'activitat i la temporada, a tots els serveis que

s'ofereixen en el càmping: restaurant, bar, menjar per emportar, supermercat, piscines, pistes de tenis, pistes

de pàdel, zona esportiva, parcs infantils, taules de ping-pong, wi-fi en tot el càmping, animació, club infantil, ...

Capacitat per 4 persones

Dormitoris: 2 habitacions

- Habitació 1: un llit de matrimoni

- Habitación 2: dos llits en llitera

Bany

Menjador i cuina americana

Terrassa amb porxo

Parking privat 

No s'admeten animals de companyia

Bungalow Premium 4 pax

Camping Illa Mateua 

Avinguda de Montgó, 260

17130 - L'Escala (Girona)

Tel: +34 972 77 02 00

info@campingillamateua.com

www.campingillamateua.com

Televisió

Cuina

Estris de cuina

Nevera

Microones

Aire condicionat

Roba de llit i tovalloles (1 per persona/per setmana)

Saló de jardí complet (1 taula i 4 cadires)

Coberts: Ganivet, Forquilla, Cullera, Cullereta, Cullera de servir, Cullera de fusta , Ganivet de

cuina gran i gavinet de cuina petit.

Vaixella: Plat pla, Plat fondo, Plat de postre, Tassa i platet de cafè (Expresso), Tassa i platet

de cafè amb llet i Bol.

Cristalleria: Got gran, Copa de vi i Cendrer.

Bateria: Cassó, Cassola petita, Cassola gran, Paella petita i Paella gran.

Accessoris de cuina: Obrellaunes, Llevataps, Encenedor, Pinces de cuina, Tisores de cuina,

Escumadora, Estovalla individual, Taula de tallar, Escorredor, Torradora de pà, Cafetera,

Microones i Estalvis de taula.

Accessoris diversos: Estenedor de roba o corda, Penjadors, Llençols, Manta i Coixí.

Estris de neteja: Porta coberts, Cubell d'escombraries, Cubell de fregona, Fregona,

Escombra,  Pala i Respall.


