VACANCES EXCLUSIVES
PER A FAMÍLIES MONOPARENTALS
a l’Illot Gran

Especial nens/es fins a 7 anys
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
familiars
Per aquest estiu tenim un programa de vacances pensat perquè pares/mares i els seus
fills /es gaudeixin d’uns dies plens de diversió .
Us proposem un gran ventall d’activitats dinàmiques tant per petits com per grans
conduïts pel nostre equip de monitors especialitzat, que vetllaran en tot moment
perquè siguin unes bones vacances d’estiu.
Unes vacances per a compartir experiències, unir vincles, créixer i riure junts!

VACANCES FAMILIARS
Vine a l’Illot Gran a passar unes vacances amb els teus fills en un entorn immillorable!
Tenim un programa de vacances pensat perquè pares/mares i els seus fills gaudeixin
d'unes vacances plenes de diversió i amistat en plena natura. Us proposem un gran
ventall d’activitats dinàmiques tant per petits com per grans conduïts pel nostre equip
de monitors especialitzat, que vetllaran en tot moment perquè siguin unes bones
vacances d’estiu.

Unes vacances per a compartir experiències, unir vincles, créixer i riure junts!

Dates:

del 7 al 11 d’agost del 2017

Entrada:

dia 7 a partir de les 11h

Sortida:

dia 11 després d’esmorzar
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LA CASA

L’Illot Gran
POBLACIÓ: Santa Fe del Penedès
COMARCA: Alt Penedès
PROVÍNCIA: Barcelona
Núm. de registre: 506

Capacitat per a 55 places
Habitacions de 4 a 20 places
Menjadors: 1
Banys: comunitaris / privats
Sales d’activitats: 2 sales
Servei mèdic a Vilafranca (5km)
L'ILLOT GRAN, és una casa de colònies rural, situada geogràficament a la comarca de
l'Alt Penedès, a 5 km. de la seva capital Vilafranca del Penedès i a 54 km de
Barcelona. La casa era una antiga masia pairal, reformada recentment i habilitada
com a casa de colònies.

Instal·lacions


Habitacions de 4 , 12, 16, 24 places



Sala amb tv



Hall amb llar de foc i espai de jocs



Sala polivalent



Carpa de 150 m²



Banys comunitaris i privats



Bosc propi



Piscina



Zona de joc exterior



Entorn natural envoltat de vinyes i bosc



Estació de tren a 2,5 km (a la Granada)
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COM ARRIBAR-HI
Distancies des de Barcelona 54 Km; Lleida 120 Km; Girona 155 Km; Tarragona 70 Km
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LES ACTIVITATS :: Escudella Catalana!
Fes que la Festa Major de l'Illot Gran sigui teva, viu-la en primera persona i gaudeix amb els
teus fills dels diversos actes que tindran lloc a la nostra casa de colònies!
Pregó de festa major
Ball de bastons
Fem castells!
Diables d’aigua
Taller d’instruments musicals
Jocs de cucanya
Ball de festa major
Cerva vila
Excursions per l’entorn

Les activitats són de matí tarda i nit
A les estones lliures podeu quedar-vos a gaudir de la piscina i espais de la
casa o anar a visitar les poblacions properes.
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INFORMACIÓ GENERAL
Distribució d’habitacions:
Habitacions múltiples amb banys compartits i privats. Les habitacions estan equipades
amb roba de llit, cal portar sac de dormir o llençol de sobre i també tovalloles.

Funcionament dels àpats:
• No es pot treure el mobiliari del menjador.
• S’han de complir els horaris dels àpats establerts.
• S’ha de respectar el funcionament de menjador:
- El personal de la casa s’encarrega de parar la taula i de servir el primer plat.
- El grup s’encarrega de servir i canviar la resta de plats.
- El grup s’encarrega de recollir la taula al final de cada àpat.
Els pares hauran de tenir cura dels seus fills a l’hora dels àpats fins que comenci
l’activitat a càrrec dels monitors.

HORARI DELS ÀPATS:
Esmorzar:

de 9:00 a 10:00h

Dinar:

a les 13:30h nens i adults

Sopar:

a les 20:30h nens i adults

(a excepció dels dies que per raons de programa es sopars
conjuntament a les 21:15h)

Cuina saludable amb aliments de proximitats. Menús elaborats pel personal de cuina,
cuidant en tot moment els problemes d’al·lèrgies que puguin haver-hi i respectant
sempre els hàbits alimentaris. I tipus de menús,vegetarians, especials,.....

A les nits:
Nosaltres no establim normes sobre l’hora de dormir dels nens/es, entenem que els
pares i mares són responsables dels seus fills, a partir de l’hora que acaba l’activitat
de nit i han de vetllar pel descans dels seus fills i respectar l’horari de descans de la
resta del grup.
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PREUS I CONDICIONS
Adults

270€

Nens (de 6-12 anys)

234€

Nens (de 2- 5 anys)

194€

Inclou:
4 pensions completes + monitoratge + activitats descrites en la programació.
Visites programades (no el transport) + IVA del 10%
Opcional: Visita als castellers i/o sopar a fóra la instal·lació.

PREU de PROMOCIÓ
Especial mercat Escapades
Reserva abans del 9 de juny

20 € de descompte per plaça!
Iva inclòs

Per confirmar la reserva cal fer un pagament de 100€ per plaça, la resta es pagarà
com a màxim una setmana abans de l’estada.

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.
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