Necessites més informació?

938 370 966

Casa Gran - Altafulla
- Província de Tarragona
Apte per a Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat

Descripció:
Alberg situat en una de les tres edificacions més voluminoses d'Altafulla, té un
caràcter singular pel fet de procedir d'una antiga masia amb un pati adjunt amb
terrassa i té una torre que pertany a l'antiga muralla.

Instal·lacions:
. Capacitat: 70 places (habitacions de 4, 5, 8 y 10 llits).
. Equipat per a persones amb mobilitat reduïda (consulteu a l'alberg).
. Sala d'estar polivalent amb TV, biblioteca, sala de jocs, terrassa i calefacció.
. Serveis: Menjador, màquines automàtiques de begudes calentes i fredes, lloguer
de tovalloles, WI-FI i informació d'excursions.

Programes d'activitats escolars:
. A la platja tot l'any - NOVETAT
. Viure l'època dels romans a Tarraco
. Viu la història a Altafulla
. Tarraconensis: seguint la petjada dels Escipions
. Robòtica
. Pirates a la costa
. "English camp, let's go!"
. "Fun with english"
. La prehistòria
. Viatge a l'espai
. El món del circ
. El país dels contes

Preu:
A consultar segons programa i data concreta de l'estada.
Exemples:
- A la platja tot l'any (CM, CS, ESO)
3 dies/2 nits - des de 118,43.-€ per alumne
- Viure l'època dels romans a Tarraco (CM, CS, ESO)
2 dies /1 nit - des de 61,01.-€ per alumne
3 dies/2 nits - des de 103,09.-€ per alumne
- Robòtica (CM, CS, ESO, BATX.)
3 dies/2 nits - des de 125,64.-€ per alumne
- Viu la historia a Altafulla (CM, CS, ESO)
2 dies /1 nit - des de - desde 64,31.-€ per alumne
3 dies/2 nits - des de 106,39.-€ per alumne
- Tarraconensis, seguint la petjada dels escipions (ESO)
2 dies /1 nit - des de 61,01.-€ per alumne
3 dies/2 nits - des de 103,09.-€ per alumne

Des de

61,01€

- Pirates a la costa! (EI, CI)
2 dies /1 nit - des de 66,26.-€ per alumne
3 dies/2 nits - des de 111,74.-€ per alumne
Consulteu-nos les activitats i el preu del programa que més us interessi.

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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