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Estades assequibles i solidàries als millors entorns naturals

Colònies en família al mes
@egadrados

Ester
Garcia

P
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Fundesplai (Fundació Catalana
de l’Esplai) obre durant el mes d’agost les
seves cases de colònies i albergs perquè
les famílies puguin
gaudir d’estades de
vacances, divertides
i educatives, de la
màxima qualitat, al
preu més assequible.
I, a més, solidàries,
perquè Fundesplai
dedica un percentatge
del preu que paguen
les famílies a becar
infants sense recursos
perquè el proper estiu
puguin anar a unes
colònies!

Les estades s’ofereixen a
un preu realment assequible per a les famílies.
Per exemple, l’estada de 7
dies/6 nits, a pensió completa, per a una família
d’una parella amb dos fills
fins als 16 anys a la majoria de les cases de colònies
i albergs de Fundesplai és
de només 516 €. En aquest
supòsit, la setmana completa d’agost, tot inclòs,
surt per menys de 130 €
per persona!

Aquest preu inclou la
pensió completa, l’ús
dels equipaments i les
piscines i un programa d’activitats diàries
conduïdes pels equips
d’educadors que fan
que les famílies puguin
descansar i, a la vegada,
descobrir els diferents
entorns de gran interès
natural on estan situades les cases.

Les selfies dels responsables de les colònies

Esther Armengol

responsable comercial de Fundesplai

"Mantenim un contacte
molt estret amb les famílies"

Les famílies
que participen
en les estades,
a més, fan un
gest solidari,
ja que un
percentatge
del que paguen
Fundesplai
el dedica a
becar infants
de famílies
sense recursos
A més, totes les famílies que participen en
aquestes estades saben
que també estan fent un
gest solidari, ja que un
percentatge del que paguen Fundesplai el dedica a becar infants de
famílies sense recursos,
perquè el proper estiu

Vanessa Gonzàlez

monitora físico-esportiva

"Oferim l’activitat
més adequada a cada família"

“Mantenim un contacte molt estret amb les famílies
per poder oferir-los una estada en la casa de colònies
que més s’ajusti a les seves necessitats. El preu és
molt ajustat, però el que més valoren les famílies
és que es tracta d’un model de vacances que els
permet descansar i, alhora, fer un munt d’activitats
amb altres famílies que també tenen fills i filles.”

"Piragües, bicicletes, excursions, tir amb arc... Durant les colònies en família, es poden fer un munt
d’activitats. La nostra tasca és acompanyar cada
família i oferir-los l’activitat més adequada segons
les edats i les preferències de cada grup.”

Cristian Ruiz. educador

Glòria Garcia. cuinera

"A les colònies en família, ningú no s’avorreix"

"Fem cuina mediterrània"

“Cada matí i cada tarda organitzem activitats
pensades per a tota la família: des de tallers de
descoberta dels ocells, per aprendre a fer pa o
una gimcana per un bosc vertical. Però. si els pares
volen descansar, nosaltres ens fem càrrec dels
fills. A les colònies en família, ningú no s’avorreix!”

A les cases de colònies fem cuina mediterrània, amb
menús elaborats per un equip de dietistes i tenint
molt en compte les necessitats o possibles intoleràncies de cada persona. Però allò que valoren més les
mares i pares és poder passar una setmana sense
haver d’anar a comprar, ni cuinar, ni rentar plats!

