Necessites més informació?

938 370 966

Mas Pinadella a La Garrotxa - NOVETAT!
- Província de Girona
Apte per a Infantil, Primària, Secundària

Descripció:
Mas Pinadella és un mas rural que es troba a la Vall de Begudà, dins el municipi de
Sant Joan les Fonts, a la comarca de la Garrotxa, un lloc privilegiat dins la zona
volcànica de la Garrotxa. Molt a prop de pobles tant emblemàtics com Olot,
Castellfollit de la Roca, Besalú, la Vall d’en Bas i Santa Pau.
Una casa de colònies ideal per estades de tot tipus de grups: famílies, amics,
escoles o esplais. Destaquem la cuina casolana, el tracte humà, proper i
personalitzat. Podeu escollir entre un ampli ventall d’activitats destinades a
fomentar l’Educació Ambiental, aprofitant l’entorn propi de la zona.
Mas Pinadella disposa de Granja Escola per conèixer la vida a pagès.

Equipaments:
** Interiors:
. Cuina totalment equipada (espai privat)
. Ampli menjador
. Sala per a tallers o audiovisuals
. Sala amb llar de foc
. Zona W.C.
. Habitacions de 18, 14, 9, 9, 8, 8 i 6 places (màxim 65 places).
** Exteriors:
. Piscina
. Sala polivalent exterior (Octògon)
. Granja escola (Estable de cavalls, galliner, coberts…)
. Mòdul d’apicultura amb observatori d’abelles (apiari)
. Zona d’acampada
. Boscos i camps

Activitats:
Podem fer el programa d'activitats a mida, amb possibilitat de triar entre aquestes
activitats:
. Vulcanisme: visita guiada al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (els
volcans, les colades, la lava i la Fageda d’en Jordà.
. Hort i Granja: visitar els animals de la granja, conèixer el seu origen, munyir les
vaques…
. Itineraris de natura i descoberta de l’entorn: fauna i flora, els ecosistemes, la
interpretació del paisatge, el món rural… possibilitat de realitzar senderisme i
excursions per l’Alta Garrotxa.
. Activitats d’esport i aventura: itineraris amb bicicleta de muntanya, tir amb arc,
inici a l’equitació o passejades a cavall.
. Tallers: apicultura, modelatge del fang, vímet, papriroflèxia, cuina o llet i els seus
derivats.
. Jocs de nit i vetllades: en els diferents jocs de nit es treballa la tolerància i el
respecte, la col·laboració, les pors i l’organització del grup d’una forma lúdica,
motivadora i engrescadora.
** També es fan crèdits de síntesi: "Terra de volcans" / "Estudi de l'aigua" /
"Sistemes naturals". Demaneu-nos informació en cas d'estar-hi interessats.

Des de

76,05€

Preus:
- Estada de 2 dies/ 1 nit, del dinar del 1r dia al dinar de l'últim dia i programa
d'activitats amb monitors: des de 76,05.-€ per alumne en temporada baixa, 79.-€
per alumne en temporada mitjana i 84,50.-€ per alumne en temporada alta.
- Estada de 3 dies/ 2 nits, del dinar del 1r dia al dinar de l'últim dia i programa
d'activitats amb monitors: des de 124,20.-€ per alumne en temporada baixa,
130,00.-€ per alumne en temporada mitjana i 138,00.-€ per alumne en temporada
alta.
- Temporades: baixa (setembre, dill a dix d'octubre i de novembre a febrer) /
mitjana (dimecres a divendres d'octubre i dilluns a dimecres de març a juny) / alta
(dimecres a divendres de març a juny).
- Consulteu-nos preus per altres estades i us farem un pressupost per al vostre
grup.
- IVA inclòs.

Tingues en compte
. Transport des de l'escola no inclòs, si voleu us podem passar pressupost.
. L’autocar arriba fins a 500 metres de la casa (10 minuts a peu). La casa ofereix
servei de transport per pujar l’equipatge. La pista que arriba fins a la casa és
accessible per a un turisme o un autocar petit.

Tel. 938 370 966

www.turismeescolar.cat
escolar@totturisme.cat

