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Experimenta
noves formes 
d’anar de 
vacances       



Regala’t unes vacances a l’aire lliure i descobreix 
tot el que et poden oferir els Càmpings de Catalunya. 

Escull l’allotjament que vulguis d’entre els que apareixen 
en aquesta capsa regal i gaudeix d’una merescuda esca-
pada a l’aire lliure plena d’experiències. 

Aquí trobaràs càmpings tant si prefereixes una escapada 
vora el Mediterrani, com si el que va més amb tu és un des-
cans al costat de la naturalesa.
 
Deixa’t inspirar i descobreix tot el que aquest estil de 
vacances i el seu entorn t’ofereix! 

CampingsBox és un producte del portal CampingsCat

www.campingscat.com



Relaxar-se, 
divertir-se, 
descobrir...      
 



Com utilitzar 
el meu xec regal?

1. Activa el teu xec regal a 
    www.campingscat.com/campingsbox 

2. Explora totes les possibilitats d’allotjament en 
càmping de la teva CampingsBox

3. Escull el càmping de Catalunya que més t’agradi

4.  Reserva contactant directament amb el càmping 
i...

5. Gaudeix de l’experiència d’unes vacances a l’aire 
lliure!

* El xec regal no inclou la taxa turística a pagar directament a l’allotja-
ment. 
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Camping Joan 
Bungalow Park

Camping Joan Bungalow Park es troba a primera línia de mar. Disposa d’accés 
directe a la platja i ofereix un ambient tranquil i en plena natura, ideal per a 
famílies que busquen gaudir d’unes vacances familiars inoblidables. La pròxi-
mitat amb la vila de Cambrils, al cor de la Costa Daurada, el fan un punt de 
partida per descobrir la província de Tarragona i les seves principals atraccions 
turístiques. I només a 15 km de PortAventura World i els seus parcs temàtics. 
A Camping Joan Bungalow Park hi trobaràs animació infantil amb tot el neces-
sari per a què els petits de casa s’ho passin genial: activitats per nens, àrees de 
joc, piscina... 

Com reservar?
info@campingjoan.com | 977 364 604 |  https://www.campingjoan.com

Passeig Marítim, 88, 43850, Cambrils
Dates d’obertura del càmping: des del 18 de gener al 12 de desembre

CampingsBox Glamping
2 nits per a 2 adults + 2 nens 

(fins 10 anys) (temporada 
baixa)

1 nit per a 2 adults + 2 nens 
(fins 10 anys) (temporada alta)

Bungalow Pod Junior

Extra
Ampolla de vi

I inclou tovalloles i llençols.

Observacions 
L’allotjament no accepta 

mascotes
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Càmping Vendrell Platja
El Càmping Vendrell Platja és un càmping familiar que està situat a 50 m de la 
platja de Calafell, a la Costa Daurada. El càmping està situat entre Comarruga 
i Calafell, a 38 km de Port Aventura, a 30 km de la històrica ciutat de Tarragona 
i a 65 km de Barcelona. 

El càmping ofereix diversitat de possibilitats d’allotjaments, dels clàssics Bun-
galows als novedosos allotjaments del format denominat Glamping. Serveis i 
activitats per un públic familiar. Combinació perfecta entre calma i diversió. El 
càmping pertany al grup Estival.

Com reservar?
vendrell@camping-vendrellplatja.com|  977 694 009|  www.vendrellplatja.es

Av. Sanatori, s/n, 43880, Coma-ruga
L’allotjament accepta reserves des del 6 d’abril al 15 de juny, i del 13 de setembre al 12 d’octubre

CampingsBox Glamping
1 nit per a 4 persones

Tenda Safari

Extres
Esmorzar + ampolla de cava

Observacions 
L’allotjament no accepta 

mascotes
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Serra de Prades Resort
Serra de Prades Resort és una càmping modern obert tot l’any amb bungalow 
de fusta situat a la muntanya a 1000 mts d’altitud a 35 minuts de Tarragona i 
Lleida i 1 h 15 minuts de Barcelona. Enmig de la natura entre els parcs naturals 
de Poblet i el Montsant, la Serra de Prades és el lloc ideal per passar les seves 
vacances i els caps de setmana a l’estar obert tot l’any amb un clima sec i 
assolellat. Al mateix càmping hi ha un restaurant de cuina típica catalana i 
mediterrània de nom “Els Ceps” que dóna nom al bon vi que hi ha al territori, 
amb productes km 0 d’oli, cargols i calçots en temporada. També disposa d’in-
nombrables instal.lacions per a l’entreteniment com: pista de futbol sala, vòlei, 
bàsquet, llits elàstics...

Com reservar?
 info@serradeprades.com| 977 869 050 |  www.serradeprades.com

Carrer Sant Antoni s/n, 43439, Vilanova de Prades
L’allotjament no accepta reserves en Setmana Santa, ni del 15 de 
juliol al 15 d’agost. Dates d’obertura del càmping: obert tot l’any
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CampingsBox Glamping
1 nit per a 2 persones. Loft

Extres
Wifi gratis. Llit amb vistes a la 
natura. Gran terrassa acomo-
dada per a gaudir dels estels

Observacions 
Consultar a l’allotjament

1 Bungalow 

Extres
Visita a la granja del càmping, i 

taller rural si hi ha el granger
Wifi gratis

Inclou llençols i tovalloles
Planell de senderisme amb 

rutes del vi. Salts d’aigua

Observacions 
Accepta gossos, sota consulta



Vilanova Park
Situats en un bonic paratge de la Costa de Barcelona a l’inici de la Costa Dau-
rada, a Vilanova i la Geltrú i al costat de Sitges. Som el càmping de primera ca-
tegoria més proper a Barcelona on podrà passejar per les Rambles i contemplar 
l’obra d’en Gaudí, com la Pedrera i la Sagrada Família. 
Us oferim un lloc ideal per a nens i per a vacances familiars, en caravana i au-
tocaravana, vacances en bungalows o mobilhomes. No deixi de mirar ofertes 
per a llargues estades per a gent més gran de 55 anys. Estem oberts tot l’any i 
tenim cobertura de wifi a tot el càmping.

Com reservar?
info@vilanovapark.com | 938 933 402|  www.vilanovapark.com

 Carretera de L’Arboç, Km 2,5, 8800, Vilanova i la Geltrú
L’allotjament no accepta reserves en Setmana Santa, ni juliol ni agost

Dates d’obertura del càmping: obert tot l’any

CampingsBox Glamping
1 nits per a 5 persones

Tenda Glamping

Extres
Piscina coberta, spà i gimnàs

Observacions 
L’allotjament no accepta 

mascotes
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Camping 3 estrellas 
Barcelona
El Camping 3 Estrellas Barcelona es troba a primera línia de la platja de Gavà, a 
15 km de Barcelona. Ofereix habitacions senzilles i bungalows amb aire acon-
dicionat, a més d’una piscina. Els bungalows disposen d’un o dos dormitoris, 
terrassa privada, sala d’estar i zona de cuina amb fogons, nevera i microones. 
Tots tenen bany privat amb dutxa. 
El càmping alberga un supermercat petit, un bar restaurant i una discoteca. 
També, zona de barbacoa, rentadora, sala de jocs, mini-golf, pista de pàdel 
i aparcament privat gratuït. L’establiment està dins de la reserva natural del 
Delta del Llobregat. El centre de Gavà i Castelldefels es troben a 8km i l’aero-
port de Barcelona, a 4km.

Com reservar?
 info@camping3estrellas.com | 936 330 637|  www.tresestrellascampings.com/barcelo-

na/ C-31 km 186,2, 8850, Gavà
L’allotjament accepta reserves fins el 15 de juliol i a partir del 20 d’agost (excloent Setmana Santa)

CampingsBox Glamping
2 nits per a 4 persones

Coco

Observacions 
L’allotjament no accepta 

mascotes
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Càmping Valldaro
Al cor de la Costa Brava, a prop de la platja gran de Platja d’Aro. Al costat de la 
Via Verda de la Ruta de Carrilet i del Parc dels Estanys. Terreny pla i arbrat. Dis-
posa de 4 piscines ajardinades, jacuzzi-SPA de gran capacitat, sanitaris amb 
calefacció i banys adaptats per a nens i per a persones minusvàlides, zona es-
portiva amb camp de futbol de gespa natural, miniclub, ludoteca i mini-golf. 
3 bars-restaurants i take away. Animació infantil en temporada baixa i mitja 
cada cap de setmana, setmana santa i ponts i cada dia en temporada alta. 
Disposem de bungalows i tendes de lloguer. S’ofereixen preus especials per a 
llargues estades..

Com reservar?
  info@valldaro.com| 972 817 515 |  https://www.valldaro.com

 Camí Vell, 63, 17250, Platja d’Aro
L’allotjament accepta reserves des del 5 d’abril al 18 de juny, i del 29 d’agost al 26 de setembre

CampingsBox Glamping
1 nit per a 4 persones

Tenda Super Fun

Extres
1 ampolla de vi i partides al 

minigolf

Observacions 
L’allotjament no accepta 

mascotes
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Càmping 3 estrellas Costa 
Brava

El Càmping 3 Estrelles Costa Brava, a prop de Palamós i la platja de Castell, es 
troba en un entorn natural molt especial. Disposa de parcel·les àmplies i llumi-
noses amb connexió elèctrica. 

També mobile homes totalment equipats i habitacions tipus Glamping per als 
que prefereixen unes vacances diferents en contacte amb la natura.

Com reservar?
 costabrava@camping3estrellas.com| 972 31 52 63 |  www.tresestrellascampings.com/costa-brava/ 

C-31, km. 328 (Vall Llobrega), 17230, Palamós
L’allotjament accepta reserves fins el 15 de juliol i a partir del 20 d’agost (excloent Setmana Santa)

CampingsBox Per a 2
3 nits per a 2 persones

Tenda Safari

Observacions 
L’allotjament no accepta 

mascotes
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Camping Vall de 
Camprodon

Camping situat a 2 km de Camprodon en un entorn privilegiat per fer senderis-
me.  Camping equipat amb múltiples serveis com:bar, restaurant, supermer-
cat, 3 parcs infantils, piscina amb splask park, pistes poliesportives amb futbol, 
basket, tennis, volei platja i padel. 

Granjeta amb animals domèstics i circuit d’a ventura i tipi gegant.Sala de jocs 
amb cinema.  A l’ estiu cinema a la fresca i activitats.

Com reservar?
  info@valldecamprodon.net |  972 740 507 |  www.valldecamprodon.net

Ctra. C-38 km 7,5, 17867, Camprodon
L’allotjament accepta reserves durant tot l’any

Dates d’obertura del càmping: obert tot l’any 

CampingsBox Glamping
2 nits per a 2 persones

Pod (iglú de fusta)

Extres
Esmorzar

Inclou llençols i tovalloles

Observacions 
L’allotjament accepta mas-

cotes amb un suplement
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Cadí Vacances
Benvinguts al Càmping Cadí Vacances, a Gósol, al Parc Natural del Cadí i als 
peus del Pedraforca Gaudeix d’una estada especial en un paratge únic d’alta 
muntanya a 1.400m d’alçada, tant sigui en un agradable Bungalow de fusta 
com en una parcel·la per a tenda o caravana. Vine amb la parella, la família 
o el teu grup d’amics i deixa’t envoltar pels boscos i les muntanyes del Parc 
Natural del Cadí-Moixeró, als peus del Pedraforca. Viuràs sensacions extraor-
dinàries cada època de l’any: neu a l’hivern, bolets a la tardor, flors a la prima-
vera i excursions a l’estiu. 
A més, Cadí Vacances és el punt de partida per pujar a peu al Pedraforca. 

Com reservar?
 info@cadivacances.com | 636 066 465 | www.cadivacances.com/

Carrer Peu de la Costa, s/n, 25716, Gósol
L’allotjament no accepta reserves en Setmana Santa, ni des del 15 de juliol al 15 d’agost

Dates d’obertura del càmping: obert tot l’any

CampingsBox Glamping
1 nits per a 4 persones

Cabana

Extres
Esmorzar + spa

Observacions 
L’allotjament accepta mas-

cotes amb un suplement
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Camping El Solsonès
Viu les 4 estacions Tanca els ulls i imagina’t l’olor de l’herba fresca a la prima-
vera, de la piscina a l’estiu, dels vermuts a la terrassa… L’olor dels bolets a la 
tardor, o la de la fusta del bungalou a l’hivern… 

Imagina’t el so dels ocells en despertar-te al matí, dels nens corrent i jugant 
sense preocupacions, o el so d’una petjada a la neu… I és llavors quan pen-
ses: – “Que bé que estic!” No se’ns acaben els motius ni les sensacions per a 
descriure com seran les teves vacances. Al Solsonès gaudiràs les 4 estacions 
de l’any.

Com reservar?
info@campingsolsones.com | 973 482 861 |  https://www.campingsolsones.com

Carretera St. Llorenç, km.2, 25280, Solsona
L’allotjament no accepta reserves en Setmana Santa, ni des del 20 de juliol al 30 d’agost

Dates d’obertura del càmping: des del 8 de gener al 8 de desembre

CampingsBox  
Glamping

2 nits per a 2 persones

Pod

Extres
Esmorzar continental

Observacions 
Inclou llençols.

L’allotjament no accepta 
mascotes
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Camping Las Palmeras
Càmping las Palmeras, situat a peu de la Platja Llarga de Tarragona, en plena 
Costa Daurada, amb accés directe a la platja des de tot el càmping i molt a 
prop del parc natural del Bosc de la Marquesa. Ofereix un lloc ideal i amb una 
àmplia gamma d’allotjaments: bungalous, tendes Lodge i parcel·les; on poder 
gaudir de les teves vacances i escapades amb parella, amics i tota la família. 
Compta amb innumerables serveis i instal·lacions de primera categoria: una 
completa zona d’oci amb dues piscines, diversos parcs infantils, una zona es-
portiva amb pista de pàdel, tenis, bàsquet i camp de futbol, on tant adults com 
nens podran entretenir-se i gaudir. 

Com reservar?
laspalmeras@laspalmeras.com  |  977 208 081

 Ctra. N. 340, Km. 1168, 43007, Tarragona

L’allotjament accepta reserves des del 27 de març al 20 de juny, i de l’1 de setembre al 12 d’octubre.  

CampingsBox Familiar
2 nits per a 4 persones

Lodge

Observacions 
L’allotjament no permet 

mascotes
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Camping Torre de la Mora
Camping de la Costa Daurada ubicat a primera linea de platja que ofereix di-
versitat de possibilitats d’allotjaments, dels clàssics Bungalows als novedosos 
allotjaments del format denominat Glamping. 

Amplis serveis, activitats i espectacles per un públic familiar. Combinació per-
fecta entre calma i diversió. El càmping pertany al grup Estival.

Com reservar?
 info@torredelamora.com |  977 650 277 |  https://www.torredelamora.com

Carretera Nacional 340, Km 1171, 43008, Tarragona
L’allotjament accepta reserves del 6 d’abril al 15 de juny  i del 13 de setembre al 12 d’octubre

CampingsBox Familiar
2 nits per a 2-4 persones

Tenda Coco

Extres
Esmorzar + 1 ampolla de cava

Observacions 
L’allotjament no accepta 

mascotes
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Experiències a Catalunya 
Val per a una experiència de l’import de la caixa a bescanviar per activitats amb els següents proveïdors:

FRANK JUÁREZ  
MOUNTAIN GUIDE

Experiències responsables i sostenibles a Catalunya

RESERVES
hola@feelbydoing.com | https://feelbydoing.com/

Agrupa l’oferta d’Enoturisme de Catalunya

RESERVES
https://www.avinturat.com/info@avinturat.com 

Mountain Guide Rutes de hiking i trekking de la mà de Frank 
Juárez, guia de muntanya professional.

RESERVES
info@fjuarez-guide.com | https://www.fjuarez-guide.com/

 



Catalunya compta amb alguns dels millors càmpings de tot Europa gràcies 
a l’aposta per la qualitat i el confort.

A més una destinació turística de primer nivell pels seus atractius turístics, 
la riquesa paisatgística, gastronòmica, cultural i d’oferta per a tots els pú-
blics.

Per promocionar la unió d’aquestes dues idees neix CampingsCat! 
L’única guia online de Campings Catalunya 



Condicions 
generals d’ús

1. QUÈ SÓN ELS XEC REGAL CAMPINGSBOX?
QUALITY MERA, SLU . (operant sota la marca comercial Campingscat) amb domicili a Av. Roma, 9 1r, 
1a, 43005 Tarragona actua com a promotora i edita els xecs regal en nom dels establiments col·la-
boradors, els quals presten serveis dintre dels xecs regals. Els xec regal estan disponibles en format 
digital i consisteix en una guia il·lustrada amb les prestacions proposades i el bonus regal.

2. A QUÈ POTS ACCEDIR AMB EL XEC REGAL CAMPINGSBOX?
El xec regal és vàlid per a una sola prestació, d’entre les que conté el format digital del xec regal, que 
són les mateixes de les de la guia il·lustrada de la web: www.campingscat.com/campingsbox. El 
valor de la prestació varia en funció del preu de venta de cada xec regal.

3. COM UTILITZAR EL XEC REGAL CAMPINGSBOX?
Activa el teu xec regal amb el codi d’identificació en la següent direcció web: 
www.campingscat.com/campingsbox/activa-codi

Explora totes les possibilitats d’allotjament del teu campingsbox en aquest document o bé en la 
guia il·lustrada de la web www.campingscat.com/campingsbox

Escull el càmping que més t’agradi

Fes la reserva contactat directament amb el càmping

Gaudeix de l’experiència d’unes vacances a l’aire lliure



www.campingscat.com

Av.Roma, 9. 1r A | 43005 Tarragona
Tel: 977 088 59  hola@campingscat.com6 á


