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un estiu per gaudir!  A les colònies en família trobareu activitats de natura, piscina, menjar casolà, descans i diversió! FOTO: J. VALLS

Les vacances 
d’estiu 2019 de 
Fundesplai venen 

carregades de nove-
tats! Les tradicionals 
colònies en família per 
al mes d’agost, aquest 
any incorporen, d’una 
banda, unes vacances 
en què els més petits 
de la casa (0-6 anys) 
podran gaudir en una 
casa de colònies d’un 
espai específicament 
dissenyat per a ells i, 
de l’altra, unes estades 
pensades per a singles. 
A més, Fundesplai con-
tinua oferint la possibi-

 noves propostes  Activitats per a singles i els seus fills i per a famílies amb nadons 

Moltes novetats per a l’agost 
de colònies en família

Veniu amb les mascotes 
i 'detox digital'
A les colònies en família, a 
més, les mascotes són ben-
vingudes. Durant el mes 
d’agost, hi haurà diferents 
cases i setmanes on es po-
dran portar les mascotes 
perquè gaudeixin també 
de la natura. 

Gaudir d’uns dies d’activi-
tats en plena natura, amb 
uns menús elaborats amb 
productes de quilòmetre 
zero i allunyats de mòbils, 
tauletes, etc., que sovint 
ocupen molt temps per-
sonal i familiar. Aquest es 
el pla de les colònies de-
tox digital, que ja es van 
començar el 2018 i que 
aquest 2019 també n'in-
corpora diferents tandes.

litat de portar la mas-
cota i les colònies detox 
digital, que es va posar 
en marxa al 2018.

Espais familiars i 
estades per a singles
L’alberg de natura de Vila-
doms de Baix (Castellbell i 
el Vilar), al costat de Mont-
serrat, ha adaptat una sala 
de jocs per a infants de 0 a 
6 anys i dues habitacions 
per a famílies amb nadons. 

D’aquesta manera, les fa-
mílies amb infants petits 
podran gaudir de diferents 
comoditats adequades a 
les seves necessitats, que 
complementen la tradici-
onal oferta de les colònies 
en família: piscina, menjar 
casolà, excursions, etc.

A més, aquest 2019 es po-
sen en marxa les colònies 
per a singles amb els seus 
fills. Unes estades a les 
cases de colònies i albergs 
de natura específicament 
pensades per a mares i pa-
res amb fills, que podran 
gaudir d’uns dies de natura 
i descans amb activitats de 
dinamització a càrrec de 
monitors.

Gaudir 
d’uns dies 
d’activitats en 
plena natura 
amb menús 
elaborats amb 
productes de 
quilòmetre zero

A part de totes les 
novetats esmentades, 
les colònies en família 
són un pla perfecte per 
al mes d’agost, també 
amb infants petits.

Fundesplai disposa de 
16 cases de colònies 
i albergs de natura 
en alguns dels millors 

indrets naturals de tot 
Catalunya (pirineus, 
Guilleries, Sau, Mont-
seny...) on podreu gaudir 
d’unes estades a preus 
molt assequibles, en rè-
gim de pensió completa 
i amb alguns espais 
adaptats per a nadons i 
infants petits a algunes 
cases.

Espais per a la petita infància

PEr només  

600 € 
dos adults i dos menors de fins 

a 16 anys poden gaudir d’una estada 
d’una setmana del mes d’AGOST 

en UNA CASA DE COLÒNIES!

RESERVES:
93 474 46 78 
cases.fundesplaiorg

Esther 
Armengol

@Esther_aV 

OFERTA
UNA SETMANA PER NOMÉS

PLACES LIMITADES
298€

5 TORNS D’UNA SETM
ANA,

entre el 23 de juny i
 el 30 de juliol de 2019

CASES D
E COLÒNIES D

E LA 

MÀXIMA QUALITAT A TOT CATALUNYA

COLÒNIES PER A NOIS I 

NOIES DE 7 A 12 ANYS

MONITORS I M
ONITORES 

ESPECIALITZATS

PISCINA, 

ACTIVITATS D’AVENTURA 

I MOLT MÉS!!! 
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