Necessites més informació?

938 370 966

Torre Ametller - Cabrera de Mar
- Província de Barcelona
Apte per a Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat

Descripció:
Situat en una finca d'onze hectàrees de bosc, a 29 km de Barcelona i a 4 km de la
platja. A 122 km de Tarragona, a 84 km de Girona i a 196 Km de Lleida. Es troba
entre les poblacions de Vilassar de Mar i Argentona.
L'edifici principal és una construcció noucentista feta l'any 1920. En origen
destinada a habitatge, conserva les característiques arquitectòniques originals. La
construcció va ampliar-se posteriorment amb un edifici annex a la torre antiga.

Instal·lacions:
. Capacitat: 167 places: 61 places (habitacions de 2 i 6 llits amb bany) i 106 places
(habitacions de 2, 3, 12 i 16 llits).
. Equipat per a persones amb mobilitat reduïda (consulteu a l'alberg). Sala de TV i
DVD, sala de reunions, sala d'actes per a 104 persones, sales tallers, calefacció,
pàrquing i camp de bàsquet.
. Serveis:Menjador, màquines automàtiques de begudes calentes, fredes i sòlids,
consigna, lloguer de tovalloles, fotocopiadora, jocs de taula, ping-pong, internet i
WI-FI.

Programes d'activitats escolars:
. La màquina del temps
. Com viure amb les renovables
. D'Homo Antecessor a Homo Sapiens: a la recerca de la baula perduda
. Viatge a la lluna
. La nostra natura
. "Fun with english"
. Festival de circ
. Els pirates de la Mediterrània
. "English camp, let's go!
. Viure com els indis
. La Prehistòria
. El país dels contes
. Olimpíades gregues

Preu:
A consultar segons programa i data concreta de l'estada.
Exemples:
- 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
- Com viure amb les renovables (CS, ESO, BATX.)
3 dies/2 nits - des de 116,22.-€ per alumne
- D'Homo Antecessor a Homo Sapines: en busca de la baula perduda (CM, CS, 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€

- Viatge a la lluna (EI, CI, CM, CS)
2 dies /1 nit - des de 61,01.-€ per alumne
3 dies/2 nits - des de 103,09.-€ per alumne
- 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
. 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

