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A FINCA PRADES: 
A la nostra casa de Prades. Les 

muntanyes i els boscos frondosos de 

Prades acullen la casa de colònies. Es 

un resort en contacte ple i exclusiu amb 

la naturalesa, en un lloc privilegiat i amb 

bonics paisatges. 

La casa està totalment preparada per a 

acollir grups diferents de famílies i 

amics. Totes les habitacions són de 4 o 

6 amb bany privat. Tenim 5 blocs 

independents d’habitacions diferents.  

No us heu de preocupar de res, nosaltres us rebrem amb la casa tota preparada i el menú a punt. 

Podeu fer la festa de Cap d’Any amb nosaltres i l’endemà llevar-vos el primer dia de l’any amb un 

bon esmorzar.  

 

Instal·lacions: 
• Quatre edificis d’una sola planta. 

• 5 blocs independents d’habitacions 

preparats per a poder compartir 

estada. Habitacions de 4 o de 6 

amb dutxa i bany complet. 

• 22 Aules-tallers. 

• 2 Sales polivalents, 6 sales d’estar i 

1 biblioteca. 

• Menjador i cuina. 

• 2 camp de futbol, 1 pista de 

minibàsquet, 2 pista de bàsquet, 2 

camps de handbol, 2 camps de voleibol, 1 pista de tennis, 2 camps de bàdminton, 1 piscina 

de 20 x 10m, 1 camp de beisbol, zona de tenis de taula, zona d’aventura. 
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 A FINCA VALLCLARA: 
 

Finca Vallclara és un nou concepte de 

Casa de Colònies Premium. La 

instal·lació totalment reformada el 2017 

disposa d'habitacions equipades amb 

TV de pantalla plana, totes les 

habitacions disposen de bany privat i 

són totalment modulars: sent dobles, 

triples o familiars fins a 7 persones. 

Finca Vallclara disposa d'internet Wi-Fi 

gratuïta a tot l'edifici. Hi ha diversos 

salons comuns a la propietat. La casa està situada al centre de la petita i pintoresca localitat de 

Vallclara. La zona és ideal per practicar senderisme, visitar llocs d'interès turístic com el Monestir 

de Poblet, practicar Enoturisme per la zona o realitzar esports d'aventura. 

  

No us heu de preocupar de res, nosaltres us rebrem amb la casa tota preparada i el menú a punt. 

Podeu fer la festa de Cap d’Any amb nosaltres i l’endemà llevar-vos el primer dia de l’any amb un 

bon esmorzar.  

 

Instal·lacions: 
• 2 edificis d’habitacions 

• 9 Aules-tallers. 

• 2 Sales polivalents, 3 sales 

d’estar 

• Menjador i cuina. 

• Camp de futbol, pista de bàsquet, 

camp de voleibol, pista de tennis, 

camps de bàdminton, zona de 

tenis de taula i ampli jardí. 
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 Què inclou el programa? 
• Sopar especial de Cap d’Any elaborat a 

la nostra casa 

• Menjador compartit amb altres grups 

• Bossa cotilló, raïm de la sort i ampolla 

de cava per cada 6 persones 

• Esmorzar complet pel dia d’any nou 

amb xurros i xocolata calenta. 

• Habitació de 2, 3, 4 o 6 amb bany privat 

• Possibilitat de tenir una sala privada per la festa 

 

Menú de cap d’any 
Un menú dissenyat perquè gaudiu amb la vostre grup 

d’una nit molt especial! A més, disposem 

d’alternatives per a qualsevol tipus d’intoleràncies i 

al·lèrgies.  

 

Per començar, pica-pica: Pernil i formatge, olives i 

xips, croquetes casolanes, truita de patates, calamars 

a la romana, gambes a la planxa, cassoleta mar i 

muntanya i pa de vidre amb tomàquet. 

 
De primer: Escudella casolana 

 

De segon:  
ADULTS: Melós ibèric amb moniato trufat i reducció de ratafia 

  O Lluç amb salsa verda i cloïsses 

NENS: Pollastre rostit amb patates al forn 

 

Postres: Brownie de xocolata / Assortit de fruita fresca tallada 

Begudes: Aigua, refrescos grans, vi negre i blanc, cava, infusions i cafè. 

Bossa del raïm de la sort, bossa cotilló i safata de variat de torrons i neules. 
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 I les campanades? 
Oferim tres opcions. O bé les fem amb tots els grups que hi hagi a la casa al menjador, o bé, pots 

anar amb el teu grup i disposar d’una sala privada per vosaltres o bé, podeu anar fins a la plaça 

Major de Prades, on hi ha la coneguda font del Cava, i menjar-vos el raïm als peus de l’Església de 

Santa Maria de Prades, i a Vallclara, a la Plaça de l’Església amb tots els veïns. 

 

 

Preus: 

Servei Nens de 3 a 14 anys Adults + 14 anys 
PRADES VALLCLARA PRADES VALLCLARA 

Sopar especial del dia 
31/12 + Allotjament + 

esmorzar del dia 01/01 
48,00€ 52,00€ 70,00€ 76,00€ 

+ Dinar del diumenge 31/12 o 
del 01/01 + 9,00€ + 12,80€ 

+ Allotjament + Sopar del dia 
30/12 + Esmorzar del dia 31/12 + 26,60€ + 35,70€ 

+ Allotjament + Sopar del dia 
01/01 + Esmorzar del dia 02/01 + 26,60€ + 35,70€ 

Preus per persona amb IVA inclòs. 
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 Condicions específiques 
• El menú de cap d’any és el mateix per tots els grups. Els nens disposen d’un menú 

infantil.  

• El servei és tipus self-service. No es disposa de servei de cambrers en cap dels serveis 

que es poden contractar. 

• La distribució d’habitacions i sales es farà un cop el grup arribi a la instal·lació. 

• Els serveis de música, barra lliure o ressopó s’han de reservar prèviament. El preu 

d’aquests serveis no estan inclosos en la tarifa d’aquesta promoció. 

• En tots els àpats hi ha inclosos l’aigua, el vi i el servei de cafè. 

• Es podran utilitzar totes les instal·lacions exteriors i interiors disponibles, excepte 

aquelles reservades concretament per a cada grup. La casa podrà ser compartida amb 

altres grups. 

• L’entrada a la casa de colònies serà a les 18.00h. si s’entra a sopar i a les 11.00h. si 

s’entra a dinar. 

• La sortida de la casa de colònies serà el dia 01/01 a les 13.00h. Les habitacions hauran 

de quedar lliures a les 12h. del dia de sortida. 

• Les condicions generals d’Edulònia seran aplicades per cap d’any. 

• Per tal de que la instal·lació pugui oferir aquest paquet cal que hi hagi un mínim a la 

casa. Cal consultar disponibilitat.  

Contacte i reserves 
Finca Prades 
Carretera de Prades a Albarca - km 2,5 

43364 Prades (Baix Camp) 

Telèfon: 977.86.82.87 

Finca Vallclara 
Raval de Vimbodí, 1 

43439 Vallclara (Conca de Barberà) 

Telèfon: 977.87.00.57 

 

 

Telèfons: 
Central de reserves: 902.36.65.78 

Adreça electrònica: 
info@edulonia.com | info@fincavallclara.com 

Pàgina web: 
www.edulonia.com | www.fincavallclara.com 

mailto:info@edulonia.com
http://www.edulonia.com/
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