
 

 

Nota de premsa 

El 71% dels càmpings de Sant Pere Pescador premiats a 
Europa 

Sant Pere Pescador és la localitat europea amb el major percentatge de 
càmpings premiats per les principals associacions de campistes europees 

Sant Pere Pescador, gener de 2013. Aquest mes de gener s’han entregat els premis de les principals 

associacions europees que valoren la qualitat i els serveis de les instal·lacions de càmping arreu 
d’Europa. Un cop més els càmpings que formen part de l’Associació de Càmpings de Sant Pere 
Pescador, formada pels càmpings: Aquarius, La Ballena Alegre, Las Dunas, La Gaviota i Las 
Palmeras,  han estat reconeguts per la qualitat dels seus serveis. 

Els premis, recomanacions i distincions s’entreguen al mes de gener per part de les tres principals 
organitzacions d’usuaris relacionades amb el sector turístic europeu i, en concret, els càmpings: 
l’ADAC club automobilístic alemany, primera organització d’usuaris del món i òrgan consultiu del 

govern, amb 17 milions de famílies associades que representen el 80% de la població alemanya; el 
club automobilístic holandès ANWB, amb 4 milions de famílies associades; i la guia britànica Alan 
Rogers.  

Al llarg de l’estiu aquestes organitzacions realitzen inspeccions pels càmpings de tot Europa on valoren 
les seves instal·lacions i serveis. Aquest any, el 71% dels càmpings de Sant Pere Pescador han estat 
premiats, el que fa que es converteixi en la localitat europea amb el percentatge més alt de càmpings 
que han rebut reconeixements. 

Els reconeixements d’aquest any als càmpings que formen part de l’Associació de Càmpings de Sant 
Pere Pescador són: 

Aquarius, La Ballena Alegre i Las Dunas: Han estat inclosos en el llistat BESTCAMPING 2013, 

elaborat a partir de les valoracions fetes pels inspectors de les dos organitzacions (ADAC i ANWB) que 
aquest any, per primera vegada, comparteixen les valoracions, elaborant així un únic llistat amb els 
càmpings que reben les puntuacions més altes. Aquest únic llistat substitueix els premis Superplatz, 
d’ADAC i Eurotop, d’ANWB. 

Las Palmeras: Premi Alan Rogers al càmping millor valorat pels lectors de la guia britànica que reuneix 

més de 2.500 establiments. 

Tot i que els càmpings que formen part de l’associació són molt ben valorats a Europa, Àlex Trias, 
portaveu de l’Associació de Càmpings de Sant Pere Pescador ha destacat que “tots estem molt 

contents pels reconeixements de les principals organitzacions d’usuaris europees, però trobem a faltar 
el recolzament de les diferents administracions públiques per agilitar i facilitar l’aplicació de la complexa 
normativa que ens dificulta mantenir el nivell de qualitat de les nostres instal·lacions i posa en perill la 
nostra competitivitat davant de països com Itàlia o França”. 

Girona, capdavantera del turisme de càmping a Espanya 

Girona ha estat la província més premiada a Espanya, amb un total de 9 càmpings incorporats a la llista 
BESTCAMPING 2013, el premi Alan Rogers al càmping Las Palmeras i amb una menció especial al 
càmping Les Pedres que va quedar molt afectat pels incendis d’aquest estiu. 

Els càmpings gironins que formen part del llistat BESTCAMPING 2013 són: 

Càmping Laguna Castelló d'Empúries 

Càmping L'Amfora Sant Pere Pescador 

Càmping Aquarius Sant Pere Pescador 

Càmping Las Dunas Sant Pere Pescador 

Càmping La Ballena Alegre Sant Pere Pescador 

Càmping Les Medes L'Estartit 



 

Càmping El Delfin Verde Torroella de Montgrí 

Cypsela Resort Platja de Pals 

Yelloh! Village Mas Sant Josep Santa Cristina d'Aro 
 

 

 

A Catalunya, a més dels 9 càmpings de Girona, en el llistat de BestCamping 2013 s’incorporen 6 
càmpings més, formant un total de 15. A Espanya, sense comptar Catalunya, només 3 càmpings han 
rebut la qualificació necessària per aparèixer en el llistat. 

 

Els països d’Europa amb els millors càmpings: 

En la classificació per països, Itàlia és el país amb més càmpings destacats, un total de 32, d’aquests, 
10 pertanyen a la zona de Cavalino-Treporti; després Espanya, amb 18, dels quals la meitat són de 
Girona; França té 14; Àustria, 7; Croàcia en té 4 i Suïssa i Hongria 1. 
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