CASES DE COLÒNIES
i activitats educatives

938 206 198

Casa de c olònies Bellver de Cerdanya - La Cerdanya - Província Lleida
Apte per a Primària, Secundària, Batxillerat i Cicles formatius

Alberg La Bruna

Situació:
En el munic ipi de Bellver de Cerdanya, a la comarc a de la Cerdanya
(provínc ia de Lleida).
Des de Barc elona accés pel túnel del Cadí o bé la c ollada de Tosses i
després per la carretera N 260. En el punt kilomètric 198, trenc ar per un
c amí asfaltat, i agafar el primer trencant a la dreta.

Equipam ents:
- Alberg de nova construc ció amb una capacitat de 260 places.
- Habitac ions de 2, 3, 4, 6 i 8 amb lliteres i bany interior.
- Opció de llogar llençols i tovalloles.
- Espais amplis i amb molta lluminositat (Sala d'estar amb llar de foc i
WIFI - Terrassa - Sala Polivalent amb disc oteca i zona de jocs amb
futbolins i billars- Sales de tallers).
- Menjador amb self-service per a 150 persones.
- Zona verda amb jocs infantils.
- Petita pisc ina exterior amb aigua calenta.
- 3 pistes de bàsquet i 1 camp de futbol sala.

Activitats:
- Programa d'esquí o snow (mirar ac tivitats a la pestanya de dalt de la
web esquí)
- Programa d'aventura (mirar ac tivitats a la pestanya de dalt de la web
multiaventura)
- Progarma cultural.

Preus:
- A consultar segons temporada.
. Temporada alta: de Nadal a Pàsqua, 09/05 a 24/06/2016. Caps de
setmana i festius consultar.
. Temporada mitja: 29/03 al 06/05/2016.
. Temporada baixa: resta de l’any.

Observacions:
Les habitacions cal deixar-les abans de començar l'activitat del matí de l'últim dia contractat.
Cal fer un pagament inicial (bestreta) del 30% per tal que la reserva sigui definitiva.
Si ho necessiteu, podem encarregar-nos del servei d'autocar a bons preus i preparats per a la neu!

Necessita inform ació?

938 206 198

