
-

COSTA BRAVA

PAYS BASQUE

BASSIN D’ARCACHON

VALLÉE DE LA 

DORDOGNE

ILE DE RÉ

SUD VENDÉE

BRETAGNE

-

ORGANITZAR LA FELICITAT DE LES SEVES VACANCES. TEMPORADA 2019



C À M P I N G  C O L · L E C C I Ó

Sea Green
f i losof ia
aUna col·lecció de càmpings 
excepcionals amb un tracte cordial en 
llocs turístics de somni.

aLlibertat durant les seves vacances. 
Tornada a la natura amb respecte al 
mediambient.

aOrganitzi la felicitat de les seves 
vacances amb un equip entusiasta i 
amb serveis fets a la seva mida.



‘7 Càmpings per a clients privilegiats! Els podeu descobrir en detall a:

WWW.SEAGREEN-CAMPINGS.COM

C À M P I N G  C O L · L E C C I Ó

O

EMERAUDE*****
SAINT-BRIAC

O
CALA LLEVADO****
TOSSA DE MAR   

O
PARADIS****
TALMONT-ST-HILAIRE

O LES GRENETTES****
ILE-DE-RÉ

O
LA FORGE****
LA-TESTE-DE-BUCH

ERREKA****
BIDART

O

O GIBANEL****
ARGENTAT-SUR-DORDOGNE



Descobrir la Costa Brava es disfrutar 
d’una costa amb grans platges, cales 
salvatges i petits ports de pesca 
carregats de història. Un litoral cuidat 
on el busseig és possible en llocs de 
gran bellesa com les Illes Medes.  

També és possible apreciar la vitalitat 
i la bellesa de Barcelona, les Rambles, 
la Sagrada Família, el famós Parc Güell, 
obra de Gaudí.

Descubriu les petites ciutats medievals 
com Tossa de Mar, Girona, Peratallada, 
Monells, Pals i el famós “Triangle 
Dalí” format per la ciutat de Figueres, 
Cadaqués i Púbol, el castell que ell 
tant estimava i on vivia amb la seva 
esposa Gal.la.

Col.lecció
MEDITERRANEA

Park Güell - Barcelona
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Ctra-GI-682 de Tossa a Lloret pk 18.9, 
17320 Tossa de Mar, Espanya

El Càmping Cala Llevadó va ser escollit el càmping 

més bonic d’Europa 2018. Classificat amb 4 estrelles 
combina la qualitat dels seus serveis amb els avantatges 

d’un espai natural únic.

Enclavat en el cor d’una exuberant natura mediterrànea 

entre un bosc de pins i el mar amb accés directe a tres 

cales salvatges i una gran platja d’aigües transparents.

SEA GREEN 

CALA LLEVADÓ****
Costa Brava

M’AGRADA

Disfrutar d’una paella
amb vistes al mar

Busseig
Descobrir corrents salvatges

AVANTATGES
Acollidor i animat

Accés directe a la platja
Trasllat amb vehicle dels allotjaments

més distants

ÀREA AQUÀTICA
aPiscina al aire lliure

aZona per els més petits
 a Solarium – Terrassa

INFO I RESERVES

Obertura: del 06.04 al 02.11. 2019

Ubicacions: 650

www.seagreen.fr 
T. +33 (0)5 64 10 20 20

T



ANIMACIÓ 
EN EL MATEIX CÀMPING:   
aTenis     aZumba
aFútbol  aTenis de taula
aAquagym  aBasket

PER NENS:   
aClub de nens aTir al arc  
aPista americana  aMinidisco 
aParc infantil   aJardí botànic  
aBateig de busseig  

ANIMACIÓ DE NIT: 
aNits temàtiques aBalls
aMúsica en viu aFlamenco

ALS VOLTANTS: Camí de costa que bordeja el 
mar, senderisme, piragüisme, submarinisme, golf, 
rutes amb bicicleta, esquí aquàtic, excursions en 
vaixell.

SERVEIS
aRestaurant   aBar
aMenjar per emportar aSnack 
aSupermercat  aZona Wifi 
aMascotes son benvingudes aBarbacoa
aTransport a les platges

INFO I RESERVES

Obertura: del 06.04 al 02.11. 2019

Ubicacions: 650

www.seagreen.fr 
T. +33 (0)5 64 10 20 20



COLLECTION  |   SEA GREEN

Sea Green
SERVEIS

SERVEIS INCLOSOS

El càmping està equipat amb un parc aquàtic 
d’accés gratuït. Camp d’esports, entretaniment, 
informació turística, club infantil, 1 plaça 
d’aparcament: tots aquests serveis estàn 
inclosos en la seva reserva.

Els clients poden fer les seves compres en el 
supermercat.

El càmping disposa d’un espai per la venta de 
pa i pastisseria.

SERVEIS OPCIONALS

Serveis de hoteleria: 
aCames fetes a la seva arribada: 10 €/llit per 

estada

aLlençols i fundes de coixí: 12 €/llit doble - 10 

€/llit individual

aTovallola: 6 € (grans i petites)

aServei de neteja final: 75 € 

Restauració : 
aEsmorzar: 7 €/dia 

aMitja pensió: 23 €/adult/dia - 15 €/nen/dia

aPensió completa: 35 €/adult/dia - 23 €/nen/dia

Altres: 
aAccés wifi: 30 min gratis, 5 €/3h, 10 €/48h o 15 €/

setmana

aMascotes: 7 €/dia (fins 15 kg)

aLloguer de nevera: 10 €/dia o 50 €/setmana

aLloguer de barbacoa: 8 €/dia 

aParking adicional: 4 €/dia

aLloguer de kit de bebè: cuna, trona i bany 6€/dia 

o 40 €/setmana

aLloguer de bicicletes: demanar a la Recepció

aTarifa visitant: 4 €/adult - 2,5 €/nen
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Sea Green
HOME

Allotjaments de lloguer adaptats als seus 
desitjos. Respectuosos amb el medi ambient, 
equipats amb la màxima comoditat i 
concebuts per un tracte proper i familiar. 
Ubicats en el cor de paratges naturals de una 
gran bellesa i integrats perfectament amb el 
mediambient.

Les Cottage Privilege disponen de 2 ó 3 
habitacions.

Les Cabanyes Forestals i les Cabanyes del Mar 
estàn construides 100% amb fusta i aïllats 
amb llana de xai, perfectes per estar protegits 
tant de la fred com de la calor.



COTTAGES

Els dos models seleccionats son 
Mobilehomes, la última generació 
disenyada per la satisfacciò de les 
necesitats dels clients adaptant-
se al seu estil de vida. El seu 
diseny innovador i la qualitat dels 
materials ecoeficients s’adapten 
a les necessitats de les famílies 
d’avui en dia.

Cala Llevado va elegir el Mobilhome 
Privilege de dos habitacions i 
el Mobilhome Privilege de tres 
habitacions. Estan disenyants per 
al benestar i la seva funcionalitat 
està molt acertada i els converteix 
en un dels allotjaments més 
innovador de la hosteleria.
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CABANYA
DEL MAR

2 PERS. 
Per dormir: 1 llit 

matrimonial

No hi ha cuina. 

L’allotjament no té bany.

Les dutxes i els banys 

són compertits.

A l’exterior: a la terrassa, 

1 taula i 4 cadires.

CABANYA 
FORESTAL

4 PERS. 
Per dormir: 1 llit
doble i un sofàllit.
Àrea de cuina:
nevera,
microones, cafetera,
vaixella, 1 taula i 4 
cadires.
L’allotjament té
bany i dutxa.

A l’exterior: a la
terrassa, 1 taula i 4 
cadires.
Els clients de la
Cabanya Forestal tenen 
la seva propia barbacoa.



XALETS VIP

Els nostres Xalets VIP son 
residencies de vacances disenyats 
i pensats en l’esperit natural i 
eco-responsable del xalet fet amb 
fusta. Construis sobre columnes 
de fusta a fi efecte de respectar 
la natura. Els nostres Xalets VIP 
tenen grans finestrals oferin una 
vista relaxant al Mediterràni.
 
Els Xalets VIP són més luxosos i 
ofereixen 2 o 3 habitacions.



XALETS CONFORT

Els Xalets Confort tenen de 1 ó 2 
habitacions amb o sense banys.



PARCEL.LES PER TENDES I 
CARAVANES 

Cala Llevado ofereix  als “campistes de 

sempre” amb tenda, autocaravana i 

caravana, la possibilitat de complir el seu 

somni de llibertat i la proximitat amb la 

natura. Dormir-se amb el so de les onades i 

despertar-se devant d’un panorama amb el 

sol i el mar transparent.

Amb la possibilitat de tenir electricitat, 

aigua i serveis sanitaris moderns, funcionals, 

nets i accesibles a persones minusvàlides.
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Les nostres parcel.les per Tenda
Parcel.les a prop del mar o amb vistes, vine amb parella o amb amics. (Aprox. 60m2)

Les nostres parcel.les per caravana i per campingcar
Parcel·les a l’ombra per disfrutar amb la parella o en familia, amb vista al mar.



INFO I RESERVA

WWW.CALALLEVADO.COM
reservation@seagreen.fr

Reserves SeaGreen: 
+ 33 (0) 5 64 10 20 20

SEGUEIX-NOS A
Facebook : Sea Green Resort

Instagram : @seagreencampings
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