Necessites més informació?

938 370 966

Alberg Santa Maria del Mar
- Província de Tarragona
Apte per a Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, Cicles
formatius

Descripció:
Situat a la Costa Daurada, fet que el converteix en un dels centres més adequats
per a tots els afeccionats al mar i a les activitats nàutiques, es beneficia del clima
suau durant els mesos d'hivern.
60.000 metres quadrats de bosc i jardins davant les platges de la Costa Daurada.
A 69 km de Barcelona, a 26 km de Tarragona, a 168 km de Girona i a 121 Km de
Lleida.

Instal·lacions:
. Capacitat: 290 places (habitacions de 4, 6, 8 i 10 llits amb bany i sense).
. Equipat per a persones amb mobilitat reduïda (20 places adaptades, consulteu a
l'alberg).
. Sala de TV i DVD, sala de jocs, sala per a tallers.
. Pàrquing gratuït les 24 hores del dia, per a cotxes i autobusos.
. Serveis: Zona menjador, màquines automàtiques de begudes calentes, fredes i
sòlids, fotocopiadora, wi-fi, circuit de cordes, gronxadors, espais de jocs de taula,
ping-pong i futbol platja.

Programes d'activitats escolars:
. Els pirates de la Mediterrània
. Tarraconensis: seguint la petjada dels Escipions
. Científics a la mar!
. Viure l'època dels romans a Tarraco
. D'Homo Antecessor a Homo Sàpiens: a la recerca de la baula perduda.
. Els petits grumets
. Aventures amb els indis
. 365 dies d'esport i platja
. La màquina del temps
. "English camp, let's go!"
. Festival de circ
. La mar d'injustícies
. El sentit de la vida, versió marina
. Sumergeix-te a la Meditarrània
. "Fun with english"
. Les olimpíades gregues
. Ciutadans del món
. La prehistòria
. Viatge a l'espai
. El món del circ
. Salvem el bosc
. El país dels contes

Preus:
A consultar segons programa i data concreta de l'estada.
Exemples:
- Programes Pirates a la Costa/ Viure com els indis:

Des de

61,01€

2 dies/1 nit - 66,26.-€ per alumne
3 dies/2 nits - 111,74.-€ per alumne
- Programes Científics a la Mar/ 365 dies d'esport i mar:
2 dies/1 nit - 66,55.-€ per alumne
3 dies/2 nits - 108,63.-€ per alumne
- Programes Viure l'Època dels Romans a Tarraco/ English Camp Let's Go!:
2 dies/1 nit 61,01.-€ per alumne
3 dies/2 nits 103,09.-€ per alumne
- Consultar preus d'altres programes.

Tingues en compte
. Cal fer un pagament inicial (bestreta) del 30% per tal que la reserva sigui
definitiva.
. Les habitacions cal deixar-les abans de començar l'activitat del matí de l'últim dia
contractat.

Tel. 938 370 966

www.turismeescolar.cat
escolar@totturisme.cat

