Necessites més informació?

938 370 966

Alberg Empúries - Costa Brava
- Província de Girona
Apte per a Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, Cicles
formatius

Descripció:
Situat prop del golf de Roses, entre les ruïnes grecoromanes d'Empúries i el poble
de pescadors de L'Escala.
Masia típica de l'Empordà, construït en dues plantes i remodelat recentment.
Envoltat d'un gran bosc i a 50 m de la platja.

Instal·lacions:
. Capacitat: 214 places (habitacions de 5 i 6 llits amb bany i habitacions col·lectives).
. Equipat per a persones amb mobilitat reduïda (consulteu a l'alberg).
. Sala d'estar amb TV, sala polivalent, sala taller i calefacció.
. Serveis: Menjador, cafeteria automàtica, lloguer de tovalloles.

Programes d'activitats escolars:
. L'Empordà, terra d'emocions
. La màquina del temps
. Natura i història empordanesa
. L'Empordà: itinerari per mar i terra
. Les olimpíades gregues
. "Fun with english"
. Els pirates de la Mediterrània
. "English camp, let's go!
. Descobrim l'Empordà
. Escola científica del mar
. Ciutadans del món
. La prehistòria
. Viatge a l'espai
. El món del circ
. Salvem el bosc
. El país dels contes

Preu:
A consultar segons programa i data concreta de l'estada.
Exemples:
. L'Empordà: itinerari per mar i terra (CS, ESO)
2 dies/1 nit - des de 68,01.-€ per alumne
3 dies/2 nit - des de 110,41.-€ per alumne
. Natura i història empordanesa (CI, CM)
2 dies/1 nit - des de 66,69.-€ per alumne
3 dies/2 nits - des de 109,31.-€ per alumne
. Exploradors del temps (EI, CI, CM)
2 dies/1 nit - des de 61,01.-€ per alumne
3 dies/2 nits - des de 103,09.-€ per alumne
. Empúries, ¡diversión extrema! (EI, CI, CM, CS)
2 dies/1 nit - des de 67,73.-€ per alumne

Des de

61,01€

3 dies/2 nits - des de 118,19.-€ per alumne
. Pescadores de profesión (CI, CM, CS)
3 dies/2 nits - des de 108,61.-€ per alumne
. Las olimpiadas griegas (CI, CM, CS)
2 dies/1 nit - des de 61,01.-€ per alumne
3 dies/2 nits - des de 103,09.-€ per alumne
. "Fun with english" (EI, CI)
2 dies/1 nit - des de 66,26.-€ per alumne
Consulteu-nos preus d'altres programes si us interessen.

Tingues en compte
. També ens podem encarregar del servei d'autocar a un bon preu, demaneu-nos
pressupost!
. 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.
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