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Dos càmpings catalans reben el 
reconeixement internacional de prestigioses 
associacions d’automobilistes europees  

 

• El Càmping Bungalow Park Cala Gogo, de Calonge-Plat ja 
d’Aro (Costa Brava) ha rebut enguany l’ADAC Superpl atz 
2010, el màxim guardó que atorga l’associació alema nya 
d’automobilistes, la més important d’Europa.  

• El càmping “Las Dunas”, de Sant Pere Pescador (Cost a 
Brava) també ha rebut enguany la distinció 2010 que  atorga 
l’associació automobilistes escandinava FDM.  

 
 
Dilluns, 25 de gener de 2010.– Dos càmpings catalans situats a la Costa Brava, el 
Càmping Bungalow Park Cala Gogo i el càmping Las Dunas, han rebut la distinció 
de dues prestigioses associacions d’automobilistes i turisme europees, que han 
premiat l’excel.lent qualitat dels seus establiments. 
 
El Càmping Bungalow Park Cala Gogo, de Calonge-Platja d’Aro, ha rebut enguany 
el màxim guardó que atorga la prestigiosa guia de càmpings ADAC (Club 
d’Automobilistes Alemanys): l’ADAC Superplatz 2010. L’ADAC és l’associació 
d’automobilistes i turisme més important d’Europa, ja que agrupa més de 16 
milions de famílies. Aquesta associació atorga anualment la categoria Superplatz 
només a aquells càmpings que reuneixen uns determinats requisits, relacionats 
amb la qualitat de l’establiment i el seu servei. De fet, d’entre els milers de 
càmpings que hi ha a Europa, només 70 gaudeixen d’aquesta categoria. 
 
Amb aquest guardó, el Càmping Bungalow Park Cala Gogo s’afegeix al total de 8 
càmpings de l’Estat espanyol que ja comptaven amb aquesta distinció, 7 dels 
quals són catalans: El Templo del Sol, de L’Hospitalet de l’Infant; Playa Montroig, 
de Mont-roig del Camp; Park Playa Barà, de Roda de Barà; Cambrils Park i 
Sangulí, de Salou; i Las Dunas, de Sant Pere Pescador. 
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En aquest sentit, cal destacar que el càmping Las Dunas ha rebut enguany un 
altre guardó: la distinció 2010 que li ha atorgat FDM, l’associació de clubs 
d’automobilistes i touring escandinava, i amb seu a Copenhague. El guardó que 
anualment atorga aquesta associació a un càmping europeu es basa precisament 
en les indicacions que apareixen en la guia de l’ADAC, i que són fruit de les 
curoses supervisions que realitzen els seus inspectors. Aquesta és la primera 
vegada que un càmping català rep  aquest guardó, que tampoc fins ara havia 
rebut cap altre càmping de l’Estat espanyol. 


