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HET OPHALEN VAN CARAVANS EN VOUWWAGENS VAN CAMPING SANGULI 

We kunnen wel de caravan op zijn plaats zetten. 

Wij mogen van de directie van Camping Sanguli GEEN caravans of vouwwagens van de camping afrijden. Ook worden de 
caravans niet meer naar de oude stalling gebracht.  

Wij halen de caravans op,  vanaf de grote parkeerplaats naast Camping Sanguli. Op de afgesproken dag en tijd. 

Dus als u geen auto ter beschikking heeft , moet u aan de buren vragen of zij u er even af willen rijden. 

U kunt niet zelf rijden of iemand vinden, Dan gaat de volgende regeling in werking. 

Bij de receptie van sanguli melden. dat u wilt dat uw caravan door carvisa opgehaald moet worden. 

Carvisa haalt uw caravan weg  en zet die neer bij de  stalling  van carvisa, wij halen uw caravan daar de zelfde dag  weer op. 

U moet dit natuurlijk wel aan ons door geven. Regeling van sanguli en carvisa  kost u 89 euro DIRECT TE BETALEN AAN 
SANGULI, NIET AAN ONS! 

Dit is het beleid van de directie van camping Sanguli  in samenwerking met carvisa. En heeft niets met caravanstalling piet 
te maken. Wij rekenen nog gewoon 40 euro transport kosten. 

Nog veel BETER is dat u zelf de caravan komt brengen. 

Ik weet het , het is een nieuw tijdperk van sms en whats app, maar gelieve  geen berichtjes te sturen naar piet zijn telefoon,    
U MOET BELLEN NAAR     het vaste nummer    0034 977 76 88 66. Ook als u op de camping bent aangekomen bellen naar 
het vaste nummer. Piet is aan het rijden en heeft geen agenda.  

Als u iets wilt weten of veranderen gewoon op de ouderwetse manier een mail sturen, u krijgt dan zo snel mogelijk 
antwoord. Ook bij de betaling die u doet via de bank, zie ik soms  dat  u er een verandering op aangeeft. Heel onhandig, u 
moet gewoon mailen , dat kan direct op pietgijsbers@gmail.com of via de website 

www.caravanstallingpiet.nl en dan de link contact. 

Ook het doorgeven van uw boeking graag via de website ongeveer 4 weken van te voren en dan de link boekingen, zo 
vergeet u niets in te vullen en scheelt mij en u vele mailtjes over en weer. 

De prijzen van 2017  voor de stalling en transport zijn niet gestegen. 

------------------------------- 

MOOIE CAMPINGS IN DE BUURT  

mailto:pietgijsbers@gmail.com
http://www.caravanstallingpiet.nl


Hier volgen een paar mooie fijne familie campings in de buurt, waar we mogen brengen en ophalen zonder problemen 
zodat u op uw welverdiende vakantie geen stress heeft, over het transport. 

Camping La Siesta  resort  ligt in het centrum van Salou maar zonder er last van te hebben, 400 meter van het strand, en op 
loop afstand van de winkeltjes supermarkten enz. 

Camping Don Camillo,  Aan het einde van Salou, Mooie schaduw plaatsen vlakbij zee, Met van alles te doen. Op de grens 
van Salou  en Cambrils. 

Camping Els prats, ligt ietsje verder , net na Cambrils een camping aan zee!! En met de nieuwe boulevard heel makkelijk te 
fietsen naar Cambrils.  

Camping Joan ligt net weer iets verder dan els prats, ook aan zee ,  met 2 prachtige baaien, erg fijn voor kleine kinderen. 
Maar ook kan je er leuk snorkelen. Kleine camping maar erg gemoedelijk, lekker veel schaduw. En een prachtig nieuw 
zwembad. En een zalig restaurant. Je kan er fietsen huren om in 20 minuutjes naar Cambrils te fietsen. Net buiten de 
camping bijna op het strand  is een restaurant waar je heerlijk tappas kunt eten. Suopermarkt is om de hoek. 

 Torre del sol tegen ook een camping aan zee en vlak daarnaast ligt Playa Montroig 

Allebei fantastische luxe campings met veel groen en mooie toilet gebouwen. Goede service, keurig netjes. 

Vele klanten hebben deze campings al gevonden, en zijn er erg enthousiast over, en komen er al jaren. 

En op het strand net na camping Playa Montroig is het vriendelijke restaurantje FRIENDS, voor een drankje en een hapje of 
hun specialiteit  sparribs (.wel even reserveren  0034618407464) 

Camping las Palmeras, een camping net voor tarragona en ligt helemaal aan zee, met mooie grote plaatsen en een heerlijk 
zwembad. 

Camping tamarit park resort, weer een stukje verder en tevens de laatste camping naar waar wij rijden, Mooie grote 
camping, met kleine en tot zeer grote plaatsen, aan een prachtige baai met een kasteel op de bergen voor jong en oud om 
een heerlijke vakantie te vieren. 

Tip 1 

U komt zonder gas op de camping koopt in de campingwinkel een blauwe gas fles bewaard de bon en afsluitdop goed, na 
de vakantie ,fles, bon, dop inleveren , en u krijgt het statie geld weer terug.  

Tip 2 

Verzekering voor een heel jaar in het buitenland 

U moet zelf contact opnemen, en laat het op de polis erbij zetten en vermelden dat u bij caravanstalling piet staat 

Uni garant 052-82 99 999,                       kramer en co 022-63 12 743,                  Claeren verzekeringen 073-65 79 114 

Maar ook verzekering maatschappij de  Europese doet er niet moeilijk over. 

Tip 3 Transport bedrijf   www.wesmel-trans.nl die al uw spullen vervoeren van en naar Spanje, maar ook vouwwagens en 
caravan transport en zelfs uw auto! . Mailen kan voor een prijsopgave, betrouwbaar bedrijf en niet duur!

 

http://www.wesmel-trans.nl


 

 

Tip 4  

VERGEET HET 2 HANDS WINKELTJE VAN MARIANNE NIET 

Voor al uw spulletjes waar u niet  aan gedacht had, of wat kapot gaat, even bellen met 0034 977 76 88 66 , misschien kan ik 
u helpen aan uw koffie zet apparaat, of water kokertje, een parasol of camping stoelen, camping tafel, oventjes, 
magnetrons, te veel om op te noemen. 

Eind oktober, November en December en een stukje januari gaan wij op vakantie en Frank gaat dan beginnen met het 
onderhoud. Frank gaat half januari tot half maart op vakantie. En zo blijft alles mooi bewaakt. 

 Piet en Marian en Frank, wensen jullie een fijne winter en een zonnige vakantie toe. 

 

 

 

 

 

 

 

 


