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Presentació

El Càmping del Mar és un càmping
petit i familiar situat a Malgrat de
Mar, davant d'una gran platja i a una
zona tranquil·la del poble.

La mida del càmping i la calma que
tenim aquí us asseguren una estada
100% segura pels grups d'alumnes
del vostre centre educatiu.

El càmping compta amb dues
piscines (de les quals una infantil),
un espai amb fonts d'aigua (Aqua
Splash), instal·lacions esportives,
àrees de joc pels nens i la platja just
davant del càmping.

Les instal·lacions del càmping, la
vida a l'aire lliure i la nostra platja
amb base nàutica fan del càmping
un lloc ideal per anar de colònies.

Proposem diferents opcions
d'allotjament i de serveis de
restauració així com un programa
d'activitats nàutiques amb els
nostres monitors.

Des de fa uns anys, moltes escoles i
centres educatius han confiat en
nosaltres per organitzar les colònies
dels seus alumnes. Hem acollit
grups de nens de totes les edats,
però sobretot de primària i
secundària.

Sobre el càmping Colònies
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Instal·lacions

Activitats aquàtiques a la platja o a les dues piscines
Activitats esportives a la nostra zona d'instal·lacions deportives:
camp de futbol, pista de tenis, pista de bàsquet, taula de ping-pong
Activitats divertides pels nens: parc infantil amb jocs de fusta,
minigolf, aqua splash (fonts d'aigua)
Manualitats i altres activitats d'interior a la sala gran reservada per
grups o als bungalows.

Al Càmping del Mar està tot pensat pels nens i la seva diversió. Podreu
organitzar tot tipus d'activitat durant la vostra estada al càmping.
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VIDA 
A L'AIRE
LLIURE

ACTIVITATS
NÀUTIQUES
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Serveis

Zona de bungalows exclusiva per a l’escola
Sense circulació de vehicles
Electrodomèstics i altres elements “perillosos” per a alumnes,
desconnectats

Disposem de diferents tipus d'allotjaments per acollir els grups de colonies:
bungalows, mobil homes i parcel·les per muntar tendes.

Els grups solen escollir els bungalows de fusta per allotjar-se durant la seva
estada. Són bungalows amb capacitat màxima de 6 persones. Compten
amb 2 habitacions, un sofà-llit al menjador i un bany a l'interior. També
tenen una terrassa moblada, ideal per al desenvolupament d’activitats en
un ambient relaxat i distès.

L’allotjament en bungalows independents permet que els alumnes
experimentin una certa sensació d’independència, a la vegada que estan
controlats en tot moment.
    

Els bungalows de fusta són els nostres allotjaments més bàsics. Si preferiu
un allotjament amb més comoditat (aire condicionat, calefacció, amb més
privacitat, etc.), podeu optar pels nostres Bungalow Premium o Mobil-
Homes. No dubteu en contactar-nos explicant-nos el vostre projecte i ens
adaptarem a les vostres necessitats!

Allotjament
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Serveis
Àpats

només allotjament
allotjament i esmorzar
mitja pensió
pensió completa

Per adaptar-nos millor a les vostres preferències, us oferim diferents
opcions per escollir.

Àpats al menjador del restaurant amb un menú equilibrat, prèviament
acordat amb l’escola i el·laborat a la cuina del propi càmping amb
possibilitat d’adaptar el menú a tot tipus de dietes, intoleràncies i al·lèrgies.

Esmorzar: buffet lliure a base de pa i pastes, embotits, fruita, iogurt, llet
i/o suc de fruita  
Dinar: primer, segon i postres amb pa i aigua
Sopar: primer, segon i postres amb pa i aigua
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Disposem d'una escola nàutica a la platja davant del càmping i oferim la
possibilitat d'organitzar unes colònies nàutiques amb un programa
d'activitats vinculades al mar.

L'equip de monitors diplomats s'encarregarà del grup de nens tot el dia.

També organitzem al càmping altres activitats educatives relacionades amb
l'ecosistema marí i la protecció del medi-ambient i dels oceans.

Escola nàutica 

Activitats
Paddle surf
Kayak
Surf
Windsurf
Vòlei platja
Skimboard
Snorkel
Activitats educatives sobre l'entorn marí

Iniciació al surf, classes de paddle surf, kayak... Ens adaptem a totes les
vostres necessitats!

Serveis



El càmping es troba a una zona tranquil·la de Malgrat de Mar, ideal per
gaudir plenament de l'aire lliure i de la proximitat amb el mar. El poble és
totalment pla, així que és molt fàcil passejar-hi amb bici o caminant.

Malgrat de Mar ofereix moltes possibilitats d'activitats per a nens de totes
les edats.
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Entorn

Activitats a la platja
Centre històric i

castell

Parcs i jardins
Parc natural del

Montnegre i Corredor

Delta del riu Tordera Parcs aquàtics
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Informació pràctica
Protocol COVID



Amb avió: Aeroport de Barcelona El Prat (80 km) o
Girona Costa Brava (30 km). 

Amb tren: L'estació de Malgrat de Mar (línies R1 i
RG1) es troba a uns 2 km del càmping.

Per carretera:
Des de Barcelona: sortida 130 des de C-32, sortida
10 des de l'AP7
Des de Girona: AP7 (sortida 9) i N-II fins a Malgrat
de Mar

Possibilitat d'entrar al càmping amb autobús per
carregar i descarregar.

En tots els casos, hi ha possibilitat d'organitzar un
transfer en autobús fins al càmping.

Camí de la Pomareda s/n
08380 Malgrat de Mar

+34 93 765 37 67
info@campingdelmar.com

www.campingdelmar.com
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Informació pràctica
Contacte

Com arribar al càmping ?

Segueix-nos!

Camping del Mar
(Malgrat de Mar)

@campingdelmar


