La família hi és sempre. La família neix, creix, aprèn, evoluciona... Es pot separar, es pot
tornar a ajuntar, pot viure amb un mar o un oceà entre-mig, però sempre s’adapta,
re-evoluciona i segueix vivint i compartint. La família no mor mai.
Vivim en un dia a dia que ens fa anar amunt i avall i intentant quadrar la feina, l’escola,
les activitats, la família... un dia a dia amb pocs espais per parar, respirar, descobrir,
connectar, compartir i gaudir de les estones lliures.
Però arriben les vacances, ideals per a trencar amb les obligacions i enfortir vincles
familiars. Uns dies que aprofitem per viatjar, per descobrir ciutats, per capbussar-nos
al mar o refrescar-nos en una piscina, per anar a la muntanya, per relacionar-nos, per
riure i sobretot per passar temps i compartir experiències amb la gent que estimem.
“Cuida’t en família, vacances de benestar”, són programes que permeten trobar
espais per parlar, mirar-nos als ulls, divertir-nos i compartir; també permeten conèixer
indrets màgics i descobrir noves cultures... tot això alhora que descobrim noves eines
per treballar el nostre benestar individual i familiar.
A través del mind-fulness, el bany de bosc, el treball de l’atenció plena fixant-nos en els
sons de l’entorn, els paisatges de l’entorn, les mandales i sobretot la connexió amb la
natura, obrirem els nostres sentits per a millorar la salut i estimular la creativitat.
Potenciarem l’autoestima i millorarem les habilitats de comunicació per a crear un
vincle fort i positiu entre tots els membres de la família.
I ho combinarem amb activitats lúdiques i divertides perquè petits, joves i grans
gaudeixin d’unes vacances molt especials.
Uns dies per reforçar el que ja tenim!

Tel. 93 878 75 87 - anna@lleuredosmil.com - www.lleuredosmil.com

Del 9 al 13 d’abril del 2020, per a famílies amb nens a partir de 4 anys.
Un programa fet a mida pels que estimen les terres Catalanes i volen descobrir la
riquesa del nostre territori. Perquè no cal agafar avions per viure aventures
al·lucinants.

Durant aquests dies podrem desconnectar i connectar amb les nostres sentits i
emocions alhora que gaudim de totes les possibilitats que ens ofereix l’Hotel Chalet del
Golf i la Cerdanya.
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Dijous 9
9:00h

Divendres 10
Esmorzar

Dissabte 11
Esmorzar

Diumenge 12
Esmorzar

Excursió
conscient
Per la Cerdanya
I bany de bosc

Activitat sorpresa

10:00h
a
13:00h

Ioga en família
Mindfulness i
música
En família

13:30h

Dinar

Dinar picnic

Dinar

14:30h
a
15:30h

Activitat per a
nens/es:
Creativitat
Busquem materials
per fer mandales

Tornada a la
instal.lació

Activitat per a nens/es:
La gimcana dels sentits

Activitat en família
Treballem la
comunicació familiar
a través d’un scape
room portàtil

Taller/xerrada per
pares i mares
“Eines per gestionar
el dia a dia”
Mentres, els
nens/es i joves faran
una activitat
creativa

19:00h

Benvinguda de les
famílies, instal·lació i
dinàmiques nens/es
i joves

Temps lliure

Temps lliure

Temps lliure

20:30

Sopar

Sopar

Sopar

Sopar

17:00h
a
19:00h

21:30

Presentació del
programa
apte per a tothom!

Conte-meditació
amb sons
(pera totes les
edats)

Mandala gegant
en família

Dilluns 13
Esmorzar

Roda final
tots junts i comiat

Activitats de team
Building per a famílies!
“fem que la nostra
família sigui un equip”

Nit de pel·lícula pels
nens/es i joves
Nit lliure

Taula de debat pels
pares i mares
“compartim
experiències

Horaris amb dinamitzadors i monitors
Aquest programa pot patir alguna variació segons l’edat dels nens/es, joves o bé per condicions meteorològiques.

Edgar Tarrés

Berta Gilbert

Especialitzat en experiències creatives i de benestar a la
Natura, i professor de la UdG i la UNED de Benestar i
Felicitat, ens proposarà experiències per gaudir, aprendre i
créixer amb harmonia i plenitud.

Mestra, especialista de música i d’intel·ligència emocional.
Directora de Lleure educatiu és la responsable dels programes
pedagògics de Lleure dos mil i també la directora de l’escola
d’intel·ligència emocional VEIE- BCN-Vila de Gràcia.

Tel. 93 878 75 87 - anna@lleuredosmil.com - www.lleuredosmil.com

Del dijous 9 d’abril a sopar al dilluns 13 després d’esmorzar
Preu per família a pensió completa i amb totes les Activitats descrites en el programa

 Habitació quàdruple (2 adults + 2 nens/es

de 3 a 12 anys) : 2.170€

 Habitació triple (2 adults + 1 nens/es

de 3 a 12 anys) : 1.755€

 Habitació doble (1 adults + 1 nens/a

de 3 a 12 anys) : 1.190€

Taxa turística no inclosa (majors de 16 anys )
Per confirmar la reserva cal fer un pagament de 150€ per plaça, la resta es pagarà, com
a màxim, 10 abans de l’estada.

Durant tota l’estada us acompanyarà un facilitador/a i monitors/es

·




30 dies abans, es retornarà tota la paga i senyal.
15 dies abans, es retornarà el 50% de la paga i senyal.
Menys de 15 dies, NO es retornarà. 10 €
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