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FES FAMÍLIA, 
 

El nostre dia a dia ens fa anar amunt i avall intentant quadrar la feina, escola, 

activitats, família.......  un dia a dia amb pocs espais per parar. 

Les vacances és l’espai ideal per trencar amb les obligacions i enfortir vincles Les vacances és l’espai ideal per trencar amb les obligacions i enfortir vincles Les vacances és l’espai ideal per trencar amb les obligacions i enfortir vincles Les vacances és l’espai ideal per trencar amb les obligacions i enfortir vincles 

familiars. familiars. familiars. familiars.     

Fes família, fes músicaFes família, fes músicaFes família, fes músicaFes família, fes música 

nos, compartir  i construir

Durant aquets dies i amb l’ajuda del 

cantarem i gravarem 

excursions, rocòdrom, piscina, jocs de nit, giracat.....

Una setmana per reforçar el que  ja tenim!Una setmana per reforçar el que  ja tenim!Una setmana per reforçar el que  ja tenim!Una setmana per reforçar el que  ja tenim!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DatesDatesDatesDates:  

        EntradaEntradaEntradaEntrada

        Sortida:Sortida:Sortida:Sortida:
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FES FAMÍLIA, FES MÚSICA! 

El nostre dia a dia ens fa anar amunt i avall intentant quadrar la feina, escola, 

activitats, família.......  un dia a dia amb pocs espais per parar.  

Les vacances és l’espai ideal per trencar amb les obligacions i enfortir vincles Les vacances és l’espai ideal per trencar amb les obligacions i enfortir vincles Les vacances és l’espai ideal per trencar amb les obligacions i enfortir vincles Les vacances és l’espai ideal per trencar amb les obligacions i enfortir vincles 

 ens permet trobar aquets espais per parlar, divertir

i construir un regalun regalun regalun regal per a tota la família:   la nostla nostla nostla nost

mb l’ajuda del músic i actormúsic i actormúsic i actormúsic i actor Andreu RAndreu RAndreu RAndreu R

cantarem i gravarem la nostra cançóla nostra cançóla nostra cançóla nostra cançó    familiarfamiliarfamiliarfamiliar.  Ho combinarem amb 

excursions, rocòdrom, piscina, jocs de nit, giracat..... 

Una setmana per reforçar el que  ja tenim!Una setmana per reforçar el que  ja tenim!Una setmana per reforçar el que  ja tenim!Una setmana per reforçar el que  ja tenim!    

 del 22 al 28 d’agost del 2016 

EntradaEntradaEntradaEntrada:  dia 22 abans de dinar  

Sortida:Sortida:Sortida:Sortida:    el dia 28 després d’esmorzar 
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El nostre dia a dia ens fa anar amunt i avall intentant quadrar la feina, escola, 

Les vacances és l’espai ideal per trencar amb les obligacions i enfortir vincles Les vacances és l’espai ideal per trencar amb les obligacions i enfortir vincles Les vacances és l’espai ideal per trencar amb les obligacions i enfortir vincles Les vacances és l’espai ideal per trencar amb les obligacions i enfortir vincles 

ens permet trobar aquets espais per parlar, divertir-

la nostla nostla nostla nostra cançó.ra cançó.ra cançó.ra cançó.    

Andreu RAndreu RAndreu RAndreu Rifé,ifé,ifé,ifé, escriurem, 

Ho combinarem amb 
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ON ES REALITZA

 

La DevesaLa DevesaLa DevesaLa 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. 

La Devesa, hi trobem un ampli ventall d’activitats i serveis, aptes per a diferents 
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e de Rupit a la comarca d’Osona en 

La Devesa, hi trobem un ampli ventall d’activitats i serveis, aptes per a diferents 
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Instal·lacionsInstal·lacionsInstal·lacionsInstal·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’hostalL’hostalL’hostalL’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’hoL’hoL’hoL’hoteltelteltel 

 

 

 

 

 

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 

DistànciesDistànciesDistànciesDistàncies des de BarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelona 98 Km; LleidaLleidaLleidaLleida 190 Km; GironaGironaGironaGirona 67 Km; TarragonaTarragonaTarragonaTarragona 190 Km 
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QUÈ FAREM?

 

Durant aquesta estada realitzareu activitats de tot tipus:

 

• Piscina 

• Excursió a Rupit 

• Aventura Musical amb Andreu Rifé Aventura Musical amb Andreu Rifé Aventura Musical amb Andreu Rifé Aventura Musical amb Andreu Rifé 

• Cabanes al bosc 

• Rocòdrom 

• Tir amb arc 

• Pista americana 

• Giracat 

• Excursió a les Roques Encantades

• Gimcana   

• Esports 

• Jocs 

• Excursió a Tavertet

• Excursió nocturna

• Jocs de nit 

 

I molt més…  
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QUÈ FAREM? 

Durant aquesta estada realitzareu activitats de tot tipus: 

 

Aventura Musical amb Andreu Rifé Aventura Musical amb Andreu Rifé Aventura Musical amb Andreu Rifé Aventura Musical amb Andreu Rifé     

 

Excursió a les Roques Encantades 

Excursió a Tavertet 

Excursió nocturna 
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QUANT COSTA?
 
    
 
PREUS PREUS PREUS PREUS PER PER PER PER PERSONAPERSONAPERSONAPERSONA    I TIPUS D’ALLOTJAMENT I TIPUS D’ALLOTJAMENT I TIPUS D’ALLOTJAMENT I TIPUS D’ALLOTJAMENT 
    
    
Reserva abans del Reserva abans del Reserva abans del Reserva abans del 24242424    de maig i ESTALVIA  (preu amb promoció)de maig i ESTALVIA  (preu amb promoció)de maig i ESTALVIA  (preu amb promoció)de maig i ESTALVIA  (preu amb promoció)
    
 

 

Adult Hotel

 

Preu TOTAL 

 

Preu amb PROMOCIÓ 
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QUANT COSTA? 

I TIPUS D’ALLOTJAMENT I TIPUS D’ALLOTJAMENT I TIPUS D’ALLOTJAMENT I TIPUS D’ALLOTJAMENT     

de maig i ESTALVIA  (preu amb promoció)de maig i ESTALVIA  (preu amb promoció)de maig i ESTALVIA  (preu amb promoció)de maig i ESTALVIA  (preu amb promoció)

 

Adult Hotel 

 

 

Nen/a Hotel 

 

Adult Hostal 

 

510€ 390€ 

 

410€ 

 

 

475€ 

 

371€ 

 

390€ 

 

Preus per plaça amb iva inclòs.

Taxa turística no inclosa a pagar directament a l’hostal.
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de maig i ESTALVIA  (preu amb promoció)de maig i ESTALVIA  (preu amb promoció)de maig i ESTALVIA  (preu amb promoció)de maig i ESTALVIA  (preu amb promoció)    

 

Nen/a Hostal 

330€ 

314€ 

Preus per plaça amb iva inclòs. 

a pagar directament a l’hostal. 
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CONDICIONS

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

dades:  

DADES PERSONALS DADES PERSONALS DADES PERSONALS DADES PERSONALS 

Adreça: 

Població: 

Telèfon de contacte:

Nom de la persona de contacte: 

NIF de la persona de contacte: 

Correu electrònic:  

DADES DE L’EDADES DE L’EDADES DE L’EDADES DE L’ESTADASTADASTADASTADA

Nombre d’adults: 

Nom i edat dels nens/es: 

 

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

electrònic. En aque

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

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

 

En cas d’anul·lacióEn cas d’anul·lacióEn cas d’anul·lacióEn 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 

podrà utilitzar per una altra sortida. 
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CONDICIONS 

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

DADES PERSONALS DADES PERSONALS DADES PERSONALS DADES PERSONALS     

Telèfon de contacte: 

Nom de la persona de contacte:  

NIF de la persona de contacte:  

 

STADASTADASTADASTADA    

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). 

        

dies abans es retornarà tota la paga i senyal. 

es retornarà el 50% o bé es podrà utilitzar per una altra 

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

podrà utilitzar per una altra sortida.  
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Per a fer la reserva cal que ens feu arribar per correu electrònic les següents 

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

sta s’especificarà els terminis i els imports dels 

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

es retornarà el 50% o bé es podrà utilitzar per una altra 

la paga i senya, però sempre es 


