Necessites més informació?

938 370 966

Alberg Mn. Antoni Batlle - Vine al Delta de
l'Ebre!
- Província de Tarragona
Apte per a Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, Cicles
formatius

Descripció:
Situat al centre del delta de l'Ebre, a l'entrada de la població de Deltebre i tan sols a
300 metres de la seu del Parc Natural del Delta de l'Ebre. A 171 km de Barcelona, a
79 km de Tarragona, a 264 km de Girona i a 165 Km de Lleida.
Distribuit en quatre nivells intercalats. És un alberg pensat per a joves i grups.

Instal·lacions:
. Capacitat: 123 places (habitacions de 4 i 10 llits).
. Equipat per a persones amb mobilitat reduïda (consulteu a l'alberg).
. Sala d'estar, sala amb TV i DVD, dues sales de reunions, sala de jocs, biblioteca,
instal·lacions esportives al costat de l'alberg, pàrquing, bugaderia, calefacció, aire
condicionat i zona de pícnic a l'exterior.
. Serveis: Menjador, cuina autoservei, màquines automàtiques de begudes fredes,
calentes i sòlids,lloguer tovalloles i bicicletes , recollida de correu, premsa diària,
fotocopiadora, wi-fi, botiga de records, jocs de taula, pilotes, ping-pong.
. Acreditat com a punt d'informació del Parc Natural del Delta de l'Ebre, informació
detallada de rutes en BTT i senderisme i informació turística.

Programa d'activitats escolars:
. Descobrint el mar al Delta de l'Ebre: visita al port pesquer i la llotja (Ametlla de
Mar, l'Ampolla o Sant Carles de la Ràpita); I cómo es diu aquest peix?; La Badia del
Fangar i les muscleres; ¿Què s'hi amaga a la platja?; Bogeria científica i festa final.
. Pedalant pel parque natural, el Delta en BTT: visita a l'Ecomuseo del Delta; La llotja
de Deltebre; Experiència agrícola a un arrossar; Viatge en vaixell fins la
desembocadura del riu Ebre; jocs nocturns, etc.
. Mar i muntanya de les terres de l'Ebre: parc natural dels Ports (Horta de Sant
Joan); Les llacunes: La Tancada i l'Encanyissada; sortida en BTT fins al port natural
de la badia del Fangar, jocs de nit...
. Fun with english: "Flashcards, songs and dances"; "English Workshop", "Story
Time", "Action Story", "English Games".
. English camp, let's go!: "Treasure Hunt"; "Night Game and Farewell party";
"Detectives in the Camp"; "Great Games"; "Snakes & Ladder".

Preu:
A consultar segons programa i data concreta de l'estada.

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

Des de

61,02€

contractat.

Tel. 938 370 966

www.turismeescolar.cat
escolar@totturisme.cat

