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Vacances.

Una setmana, tot inclòs, per a dos adults i dos menors fins a 16 anys, per només 499 €

Colònies en família el mes d’agost!
@egadrados

Ester
Garcia

E

l darrer informe
sobre infància
d’Unicef xifra
en un 41% les famílies
amb infants que no es
poden permetre una
setmana de vacances
a l’any. Per aquest
motiu, des de l’any
passat, la Fundació
obre durant les vacances les seves cases
de colònies, albergs i
terrenys d’acampada,
perquè les famílies puguin gaudir d’estades
de lleure i educació
ambiental de la màxima qualitat a preus
socials i solidaris.
Les estades s’ofereixen
a un preu realment assequible per a les 1.500
primeres famílies que facin la reserva. 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,
albergs i terrenys d’a-

on no ens haguem de
preocupar de la intendència quotidiana (cuina, netejar...), compartir
activitats divertides amb
altres famílies, gaudir de
la natura i descobrir tots
els seus secrets gràcies a
un expert equip d’educadors ambientals i conèixer el país a través de les
excursions a peu, anant
als pobles més propers...

campada de la Fundació
és de 499 €. En aquest
supòsit, la setmana completa surt per només
125 € per persona!
Cal destacar que els equipaments de la Fundació
estan situats en entorns
naturals immillorables,
que fan que les famílies
puguin descansar, a la vegada que fer un munt d’activitats educatives, moltes
d’elles relacionades amb el
medi ambient.

Descansar i gaudir
de la natura

Activitats. Una estada en una casa de colònies permet fer moltes activitats com ruta en piragües.

A les cases de colònies i
albergs, durant el curs els
esplais i centres escolars
hi fan les seves sortides
i colònies, però els caps
de setmana i per vacances també s’obren perquè
les puguin gaudir grups
familiars.
Passar uns dies en família en una casa de
colònies proporciona
l’oportunitat de fer unes
vacances on puguem passar uns dies de descans i
desconnexió de la rutina,
conviure tots els membres de la família plegats

La majoria de cases disposen de piscina i estan
totalment adaptades per
a persones amb problemes de mobilitat, que
també podran gaudir de
l’entorn, les pistes esportives, que s’han dissenyat
perquè siguin accessibles.
Bona part de les habitacions compten amb bany
propi i poden ser d’ús exclusiu per a cada grup o
unitat familiar.
Les estades a les cases
inclouen pensió completa, el menjar és casolà i
segueix els criteris de la
dieta mediterrània.
Més info i reserves:

Educadors. Els educadors ambientals ens descobriran un munt de secrets de la natura.

Amb el suport de:

www.esplai.org/
vacances

