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FES FAMÍLIA, 
 

 

Fes família, fes música són unes estades familiars que tenen l’objectiu 

d’apropar de manera senzilla i diàfana la música a les famílies. Entenen

música com un mitjà més per a millorar la comunicació emocional entre les 

persones, i, en aquest cas, les famílies.

amb el músic i actor Andreu Rifé

melodia i una lletra que parlarà de vosaltres, de la vostra família. 

regaleu-vos una cançó familiar!

Les vacances estan pensades també per desconnectar i unir vincles. A més 

dels propis tallers musicals, com

programades un seguit d’activitats per a realitzar en família. 

família!  

“Per compondre i escriure una cançó no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dates:  

  Entrada

  Sortida:
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FES FAMÍLIA, FES MÚSICA! 

Fes família, fes música són unes estades familiars que tenen l’objectiu 

d’apropar de manera senzilla i diàfana la música a les famílies. Entenen

com un mitjà més per a millorar la comunicació emocional entre les 

persones, i, en aquest cas, les famílies. Plegats, petits i grans 

amb el músic i actor Andreu Rifé, fareu la vostra cançó, la que tindrà una 

melodia i una lletra que parlarà de vosaltres, de la vostra família. 

vos una cançó familiar! 

Les vacances estan pensades també per desconnectar i unir vincles. A més 

dels propis tallers musicals, comentats anteriorment, també hi ha 

programades un seguit d’activitats per a realitzar en família. 

“Per compondre i escriure una cançó no cal tenir gran tècnica musical.

 del 24 al 29 d’agost del 2015 

Entrada:  dia 24 a partir de les 11h  

Sortida: el dia 29 després d’esmorzar 
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Fes família, fes música són unes estades familiars que tenen l’objectiu 

d’apropar de manera senzilla i diàfana la música a les famílies. Entenent la 

com un mitjà més per a millorar la comunicació emocional entre les 

 conjuntament 

la vostra cançó, la que tindrà una 

melodia i una lletra que parlarà de vosaltres, de la vostra família. Aquest estiu 

Les vacances estan pensades també per desconnectar i unir vincles. A més 

entats anteriorment, també hi ha 

programades un seguit d’activitats per a realitzar en família. Juga i riu en 

cal tenir gran tècnica musical.” 
Andreu Rifé 
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ON ES REALITZA

 

La Devesa 

 

La Devesa, es troba al terme municipal del pobl
mig d’un paratge immillorable.
 
A La Devesa, hi trobem un ampli ventall d’activitats i serveis, aptes per a diferents 
grups durant tot l’any. 
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TZA? 

La Devesa, es troba al terme municipal del poble de Rupit a la comarca d’Osona
mig d’un paratge immillorable. 

Devesa, hi trobem un ampli ventall d’activitats i serveis, aptes per a diferents 

www.lleuredosmil.com 

e de Rupit a la comarca d’Osona en 

Devesa, hi trobem un ampli ventall d’activitats i serveis, aptes per a diferents 
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Instal·lacions 

• Menjadors de 100 i 180 places 

• Sala taller 

• Sala polivalent 

• Circuit d’aventura (rocòdrom, tir amb arc, orientació) 

• Piscina 

• Terrassa  

• Entorn natural  

 

La Devesa disposa de diferents tipus d’habitacions, cadascuna amb un preu 
diferent.  

 

L’hostal 

 

 
 

 

 

Habitacions dobles o triples amb bany. Algunes comunicades per a famílies de fins a 
6 pl.  Disposen de roba de llit i tovalloles. 

 

L’hotel 

 

 

 

 

 

Habitacions dobles o triples, totalment reformades. Disposen de roba de llit i 
tovalloles. 
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C153 

C153 

C153 

C153 

C153 

C25 

C25 C25 

C17 

Sortida 183 

Distàncies des de Barcelona 98 Km; Lleida 190 Km; Girona 67 Km; Tarragona 190 Km 
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QUÈ FAREM?

 
 

Horari 1r dia 
24 d'agost  

2n dia
25 d'agost 

09:00 

10:00 

Arribada, 
presentació, 
instal·lació 

Excursió a 
Rupit

(Curta)

12:30 

13:30 

14:15 
Dinar adults

15:30  

Aventura 
Musical amb 
Andreu Rifé 

Seguretat i
supervivència 
en la natura
(Cabanes al 

bosc)

17:30 

20:30 
Sopar infants* / Sopar adults a les 21:15

21:15 

Joc de nit en 
família 

Cursa 
d'orientació 

nocturna

23:00 

* Tots els àpats i les activitats d'aigua (piscina) seran 

L’horari del programa d’activitats pot variar per causes 

 

Tu ets música 
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QUÈ FAREM? 

2n dia 
25 d'agost  

3r dia 
26 d'agost  

4rt dia 
27 d'agost  28 d'agost

Esmorzar 

Activitats conjuntes 

Excursió a 
Rupit 

(Curta) 

Aventura 
Musical amb 
Andreu Rifé 

 

Excursió a 
les Roques 
Encantades 
(Ruta llarga 
amb dinar 

picnic)  

Aventura 
Musical amb 
Andreu Rifé

Tots a la piscina*  

Dinar infants* 

Dinar adults 
Temps lliure infants amb 

monitors 

Activitat s pels infants 

Seguretat i 
supervivència 
en la natura 
(Cabanes al 

bosc) 

Circuit 
d’aventura 

(Rocòdrom, tir 
amb arc, pista 
americana...) 

Gimcana 
"Pringosa" 

Imparables
(Triangular 
d'esports)

Berenar* Temps en família* 

Sopar infants* / Sopar adults a les 21:15 

Activitats de nit 

Cursa 
d'orientació 

nocturna 

Tots a una 
(Activitats de 

Team 
Building)  

Nit de 
vetllada i 

llanternes! 

"Crazy Party 

Devesa"

Bona nit 

* Tots els àpats i les activitats d'aigua (piscina) seran controlats pels pares. 

L’horari del programa d’activitats pot variar per causes meteorològiques o de gestió.  

Tu ets música Tu ets música
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5è dia 
28 d'agost 

6è dia 
29 d'agost 

 

 

Comiat, 

Bon viatge 

i fins l'any 

que ve! 

Aventura 
Musical amb 
Andreu Rifé 

 

Temps lliure infants amb 

 

Imparables 
(Triangular 
d'esports) 

"Crazy Party 
de la 

Devesa" 

meteorològiques o de gestió.   

Tu ets música 
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QUANT COSTA?
 
 
AVANÇA’T I ESTALVIA! 
Si reserves abans del dia 12 de juny podràs estalviar fins a 30
 
 
PREUS PER FAMÍLIA I TIPUS D’ALLOTJAMENT 
 

 

 

Preu TOTAL 

Preu amb PROMOCIÓ 

 

 

 

Preu TOTAL 

Preu amb PROMOCIÓ 

 

 

 

Preu TOTAL 

Preu amb PROMOCIÓ 

 

 PREU TOTAL PER FAMÍLIA MONOPARENTAL  1 + 1 

 

Preu TOTAL 

Preu amb PROMOCIÓ 

 

 PREU TOTAL PER FAMÍLIA MONOPARENTAL  1 + 2 

 

Preu TOTAL 

Preu amb PROMOCIÓ 
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QUANT COSTA? 

AVANÇA’T I ESTALVIA!  
Si reserves abans del dia 12 de juny podràs estalviar fins a 30€/família. 

I TIPUS D’ALLOTJAMENT  

PREU TOTAL PER UNA FAMÍLIA  2 + 1 (2 adults i 1 nen/a)

Allotjament a l’hostal Allotjament a l’hotel

1.005€ 

975€ 

PREU TOTAL PER UNA FAMÍLIA  2 + 2 (2 adults i 2 nens/es)

Allotjament a l’hostal Allotjament a l’hotel

1.330€ 

1.300€ 

PREU TOTAL PER UNA FAMÍLIA  2 + 3 (2 adults i 3 nens/es)

Allotjament a l’hostal Allotjament a l’hotel

1.436€ 

1.406€ 

PREU TOTAL PER FAMÍLIA MONOPARENTAL  1 + 1 

Allotjament a l’hostal Allotjament a l’hotel

723€ 

693€ 

PREU TOTAL PER FAMÍLIA MONOPARENTAL  1 + 2 

Allotjament a l’hostal Allotjament a l’hotel

939€ 

909€ 
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/família.  

(2 adults i 1 nen/a) 

Allotjament a l’hotel 

1.220€ 

1.190€ 

(2 adults i 2 nens/es) 

Allotjament a l’hotel 

1.485€ 

1.455€ 

(2 adults i 3 nens/es) 

Allotjament a l’hotel 

1.753€ 

1.723€ 

PREU TOTAL PER FAMÍLIA MONOPARENTAL  1 + 1 (1 adults i 1 nen/a) 

Allotjament a l’hotel 

855€ 

825€ 

PREU TOTAL PER FAMÍLIA MONOPARENTAL  1 + 2 (1 adults i 2 nens/es) 

Allotjament a l’hotel 

1.122€ 

1.092€ 
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CONDICIONS 
 
 

Per a fer la reserva cal que ens feu arribar per correu electrònic les 

següents dades:  

DADES PERSONALS  

Adreça: 

Població: 

Telèfon de contacte: 

Nom de la persona de contacte:  

NIF de la persona de contacte:  

Correu electrònic:  

DADES DE L’ESTADA 

Nombre d’adults: 

Nom i edat dels nens/es:  

 

Un cop rebem les dades us enviarem la reserva formalitzada per correu 

electrònic. En aquesta s’especificarà els terminis i els imports dels 

pagaments. La reserva només quedarà confirmada quan s’hagi realitzar el 

primer pagament (un 30% de l’import total). 

 

En cas d’anul·lació:    

• 20 dies abans es retornarà tota la paga i senyal. 

• 15 dies abans es retornarà el 50% o bé es podrà utilitzar per una altra 

sortida. 

• Menys de 15 dies NO es retornarà la paga i senya, però sempre es 

podrà utilitzar per una altra sortida.  

 


