Necessites més informació?

938 370 966

La Devesa
- Província de Barcelona
Apte per a Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, Cicles
formatius

Descripció:
En el municipi de Rupit i Pruit, en la comarca de Osona (província de Barcelona) en
una zona de bosc i pastures, es troba la casa de colònies de La Devesa. Situada al
Collsacabra en un entorn privilegiat, en contacte amb plena natura. Estades amb
menjar casolà elaborat amb productes de la nostra terra.
Situada a 30km de Vic, a 98 km des de Barcelona, a 67 km des de Girona, a 190 km
des de Lleida i a 190 km des de Tarragona.

Equipaments:
- Amb una capacitat de 100 places.
- Habitacions de 4 a 30 places.
- Banys comunitaris
- 2 menjadors: un de 100 places i un de 180 places.
- 2 Sales per activitats.
- Poblat indi.
- Piscina.
- Pista americana amb Rocòdrom i tir amb arc.
- Zona esportiva amb camp de futbol.
- Parc infantil amb sorral i deferents esplanades de joc.
- Terrassa

Activitats
Diversos centres d'interès segons l'edat dels alumnes.
* Per a Ed. Infantil i Cicle Inicial:
- Les tribus índies
- El Drac Manyanet - medieval (EI)
- El gegant Ferran i els sentits
- La vida al poble
- Perot Panxampla - bandolers (CI)
- La tropa del Pirata Cara Pa (CI)
- Pròxima estació: la Lluna (CI)
* Per a Cicle Mitjà i Cicle Superior:
- La vida al poble
- Campament Xiruca
- Rocknia - aventura musical
- Raids: de superació, d'aventura, culturals...
- Pròxima estació: la Lluna
* Colònies en anglès ( a partir de CI)
* Treballs de síntesi

Preus:
** Temporada baixa (setembre a febrer)
2 dies/1 nit: des de 64,35.-€ per alumne
3 dies/2 nits: des de 101,75.-€ per alumne

Des de

64,35€

** Temporada mitja (estades de dilluns a dimecres de març a juny)
2 dies/1 nit: des de 73,15.-€ per alumne
3 dies/2 nits: des de 111,00.-€ per alumne
** Temporada alta (estandes de dimecres a divendres de març a juny)
2 dies/1 nit: des de 85,25.-€ per alumne
3 dies/2 nits: des de 121,55.-€ per alumne
- Suplements per estandes en anglès, treballs de síntesi, etc.
- Podem fer moltes combinacions d'estades, truca'ns per informar-te!
- IVA inclòs.

Tingues en compte
. Les habitacions cal deixar-les abans de començar l'activitat del matí de l'últim dia
contractat.
. Cal fer un pagament inicial (bestreta) del 30% per tal que la reserva sigui
definitiva.
. Si ho necessiteu, nosaltres ens podem encarregar del servei d'autocars des de
l'escola a bons preus.

Tel. 938 370 966

www.turismeescolar.cat
escolar@totturisme.cat

