Necessites més informació?

938 370 966

Turisme en família al Montseny, l'Empordà o la
Garrotxa
- Província Girona
Apte per a AMPA i famílies

Descripció:
Allotjament i activitats per a tota la família
Us proposem un turisme en família diferent ideal per a practicar al llarg de tot
l'any: a les vacances d'estiu, durant els caps de setmana o en ponts i festius.

Caps de setmana i ponts en família:
Gaudiu dels millors plans de cap de setmana amb la família. Us proposem activitats
conjuntes per a nens i adults amb monitors professionals, pensió completa i
habitació privada per cada família. Cada casa us ofereix un programa diferent per
fer inoblidable la vostra estada.
Què us oferim?
. Activitats Adults/Nens
. Servei de Ludoteca
. Animació per a Tothom
. Piscina a l'Estiu
. Habitació Privada
. Pensió Completa
. Cuina Casolana
. Instal·lacions Esportives
. Els Millors Professionals
Per sentir-vos com a casa!
Les nostres cases:
. Marcel Maillot a l'Escala
. La Garbinada a Torroella de Mongrí
. Albatros a Llafranc
. La Fosca a Palamós
. Castell de Fluvià a Santa Maria de Palautordera, al cor del Montseny!
. Torreferrana a Sobrestany (Empordà)
. Mas Pinsach a Mieres (Garrotxa)
. Pou del Glaç a la Bisbal d'Empordà
. Mas Portal a Àger
. Mas Badó a Sant Quirze Safaja

Vine a passar el dia en família!
Un pla magnífic i econòmic per passar el dia en família en plena naturalesa, i fent
ús de les nostres instal·lacions, serveis i activitats. Monitors especialitzats en
animació i menú inclòs. Prova-ho!
** Un dia a Sant Quirze Safaja - Mas Badó
. Instal·lacions i serveis
. Al cor del Parc Natural del Montseny
. Finca de 7 hectàrees de terrenys i boscos
. Instal·lacions absolutament segures adaptades als infants
. Rutes i camins per passejar
. Buscar bolets o collir castanyes

Des de

16,00€

. Dia de calçotada (Supl. 2€/adult)
. Vine a passar el dia a Mas Badó, sense activitats: Horari de 12h a 17h.
** Un dia a Santa Maria de Palautordera - Castell de Fluvià
. Instal·lacions i serveis
. Al cor del Parc Natural del Montseny
. Finca de 7 hectàrees de terrenys i boscos
. Instal·lacions absolutament segures i adaptades als infants
. Visiteu el Llac i l'ermita romànica del Castell
. Rutes i camins per passejar
. Buscar bolets o collir castanyes
. Dia de calçotada (Supl. 2€/adult)
. Vine a passar el dia al Castell, sense activitats: Horari de 12h a 17h
. Activitats d'aventura per a totes les edats:
Us oferim 2 activitats d'aventura per només 6€ per persona: circuit d'aventura de
cordes i ponts elevats, iniciació al món del cavall, tir amb arc, jump extrem, tirolina,
passeig en carro, taller de pastisseria o visita a la Granja del Castell.

Preus:
- Estades des de 26.-€ per persona i nit.
- Passar el dia i dinar: des de 16.-€ per adult i 10.-€ per nen.
Consulteu-nos les diferents opcions!
No us quedeu a casa, trobeu les millors propostes de turisme familiar!

Tingues en compte

Tel. 938 370 966

www.turismeescolar.cat
escolar@totturisme.cat

