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Un pont diferent
Sigui quina sigui la vostra preferència, el cap de setmana de Tot Sants és un moment ideal per gaudir-
lo amb família o amics. Per això, Edulònia et convida que disfrutis al màxim d’un cap de setmana de 
castanyada o Halloween a Finca Vallclara, Finca La Capella o Finca Prades! T’oferim activitats perquè 
gaudiu en familia d’unes estones inoblidables!

Hem dissenyat una festa i un programa d’activitats perquè hi participi tothom i passar-ho molt bé!

No us preocupeu de res, gaudiu amb tota la familia o amics!  Ah... i no oblideu la disfressa!!

COM S’ORGANITZEN ELS MENJARS?

ESMORZAR · DINAR · BERENAR · SOPAR:

Els àpats se serviran al menjador de la instal·lació, utilitzant un servei de self-service amb un menú 
casolà compost per un primer i un segon plat amb guarnició, postres (pa + vi i gasosa + aigua en gerres 
inclosos). 

Menú elaborat a la pròpia instal·lació i amb especial atenció a les dietes i al·lèrgies dels participants 
que ho requereixin. Els àpats són conjunts i seran supervisats pels pares i les mares.

EL BERENAR està inclòs per als nens/es. Cafè inclòs a l’esmorzar, dinar i sopar pels adults. La casa 
disposa de màquines de cafè i sucs per fer-ne ús a qualsevol hora del dia.

QUÈ NECESSITEU?

- Roba i calçat còmode i esportiu
- Roba d’abric
- Tovalloles i llençol de sobre.

NOTA: Els llençols, coixinera i mantes seràn subministrats per la casa de colònies.

TRIA LES DATES

OPCIÓ 1: Del 31 d’octubre al 3 de novembre

OPCIÓ 2: Del 31 d’octubre a l’1 de novembre o del 2 al 3 de novembre.
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A on?
F I N C A    P R A D E S

F I N C A    V A L L C L A R A

Les muntanyes i els frondosos boscos de 
Prades, paratge artístic-natural al Baix 
Camp, acullen la finca Prades d’English 
Summer S.A. Un lloc que permet estar en 
contacte ple i exclusiu amb a naturalesa, 
ubicat al centre de paratges molt bonics i 
poblacions com Ulldemolins, Cornudella 
o Vilanova de Prades.

La casa es troba a Vallclara, un petit 
poble de La Conca de Barberà, 
amb un total de 104 habitants. En 
un entorn eminentment natural 
i rodejat de frondosos boscos, 
s’aixeca una autèntica casa 
senyorial del segle XIX amb una 
acollidora zona enjardinada. I a 
tan sols 15 kilòmetres de la casa 
trobem el monestir de Poblet, un 
lloc emblemàtic per visitar.

A 65 km de Tarragona.
A 60 km de Lleida.
A 120 km de Barcelona.
A 210 km de Girona.

A 30 km de Lleida.
A 60 km de Tarragona.
A 115 km de Barcelona.
A 210 km de Girona.

SITUACIÓ

SITUACIÓ

Com arribar?

Com arribar?

Coneix la casa!

Coneix la casa!

Telèfon: 977 86 82 87

Telèfon: 977 86 92 97
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QUÈ INCLOU L’ESTADA?

- Pensió completa de dinar a dinar i berenar inclòs pels nens.
- Cafetera, sucs i galetes/dolços a disposició durant tota l’estada.
- Castanyes i panallets en un dels àpats.
- Activitats tots els dies de l’estada tan per nens com per adults.
- Habitacions privades per cada familia amb bany complet dins.
- Menú self-service casolà amb atenció a totes les dietes i intoleràncies.
- Roba de llit, només cal que porteu les tovalloles.
- WIFI gratuït.
- Si el grup és nombrós podrà disposar d’una sala privada.

F I N C A    ‘L A   C A P E L L A’  -  P O B L E T 
Telèfon: 977 65 12 27

A 2 km del Monestir de Poblet.
A 48 km de Tarragona.
A 40 km de Lleida.
A 98 km de Barcelona.
A 190 km de Girona.

La finca “La Capella” es troba a l’Espluga de Francolí, 
La Conca de Barberà, al paratge denominat “Les 
Masies”, molt a prop del Monestir de Poblet. La 
residencia disposa d’amplis jardins i boscos que 
col·lideixen amb el parc natural de “La Pena”, de 
gran bellesa visual.

SITUACIÓ

Com arribar?
Coneix la casa!
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Programació d’activitats

1r dia
18:00h - 
19:00h

Halloween Games
Activitat per adults i nens/es

19:00h - 
20:00h

Pumpkin Craving
Activitat pels nens/es

21:30h - 
23:00h

Ball de disfresses: Trick or Treat
Activitat pels nens/es

Preu per persona i dia
(de dinar a dinar)

0 a 2 anys
Gratuït

De 3 a 12 anys
46,88€

De 13 a 16 anys
47,76€
Adults
55,70€

1r dia 2n dia 3r dia 4t dia
10:00h - 
12:30h

Itinerari de tardor:
Visita dels castanyers Taller de panallets Bosc de sensacions

12:30h - 
13:00h

Torrem castanyes amb 
en Marrameu

Marrameu 
torracastanyes ens fa 
una proposta

Marrameu 
torracastanyes ens fa 
una proposta

14:00h - 
15:00h Pintem la tardor Karts Jocs de tardor

18:00h - 
19:00h On s’amaga la 

carabassa?

Torneig de Halloween

19:00h - 
20:00h Descoberta de l’entorn Final del torneig + 

entrega de diplomes

21:30h - 
23:00h El Castanyer llegendari Supervivència Nit de por

2n dia
10:00h - 
12:30h

Itinerari al bosc de tardor
Activitat per adults i nens/es

12:30h - 
13:00h

Coem les castanyes
Activitat per adults i nens/es

14:00h - 
15:00h

Problem Solving i Construlònies 
Activitat pels nens/es

QUANT COSTA?

Gaudeix d’aquesta oferta cultural pel pont de Tot Sants per tan sols (IVA Inclòs):

A 2 km del Monestir de Poblet.
A 48 km de Tarragona.
A 40 km de Lleida.
A 98 km de Barcelona.
A 190 km de Girona.

SITUACIÓ

OPCIÓ 1

OPCIÓ 2
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• La casa quedaràreservada quan els 
administradors rebin l’importde la paga i senyal 
juntament amb el contracte degudament signat o 
bé es deixi una targeta de crèdit com a garantia.
• La resta de l’import de l’estada es liquidarà 
abans de deixar la casa en el cas de grups 
i escoles. En les estades de cap de setmana, 
famílies o esdeveniments especials es procedirà 
segons cada cas.
• En cas d’anul·lació total de l’estada, la paga i 
senyal no serà retornada.
• En els grups de caps de setmana i famílies si la 
cancel·lació es produeix durant els 7 dies anteriors 
a la data d’arribada es cobrarà el 100% de 
l’estada.
• Si es produeixen baixes de les places 
contractades, caldrà pagar un suplement per 
plaça i dia que s’indicarà al mateix contracte 
(normalment un 50%).
• L’import total de l’estadaque apareix al contracte 
no incloul’IVA, que s’aplicarà sobre el total de la 
facturaamb el tipus en vigor a la data de l’estada.
• El document fiscalacreditatiu de factura  
seràenviat al responsable del grup un cop 
abonat l’import total de l’estada. Per a qualsevol 
reclamació posterior s’hauràde mostrar la factura 
degudamentsignada i segellada.
• En cas de desperfectes o pèrdues de material, 
s’abonarà l’importjuntament amb la factura.

RESPONSABILITATS

• El responsable del grup es compromet a fer 
complir les normes establertes al seu grup,
a deixar la casa en les mateixes condicions 
que l’ha trobada i a abonar els desperfectes 
o la pèrdua de material que s’hagi ocasionat. 
Qualsevol conseqüència derivada de les 
actuacions del grup anirà a càrrec del 
responsable.
• S’entén per responsable del grup la persona 
que signa el contracte de la reserva o en cas 
d’absència, la persona que organitza l’estada
o se’n fa càrrec durant els dies contractats.
• El responsable del grup es farà càrrec durant 
l’estada dels casos de malaltia o accident que es 
produeixin a la casa. Els casos més greus
o amb implicacions legals, es resoldran amb la 
institució que representa.
• Els serveis mèdics i les medecines aniran a 
càrrec del grup assistent.
• La casa disposa de pòlissa d’assegurances que 

Ocupació mínima de la casa: 20 persones 
prèvia consulta de disponibilitat. Si el grup 
és inferior, cal demanar si la casa està en 
funcionament.
Els caps de setmana, l’horari d’entrada serà a 
partir de les 10h si s’entra a dinar, i a partir de 
les 16h si s’entra a sopar.
Les habitacions caldrà deixar-les lliures a les 
10h del matí del dia de sortida. Es podrà fer ús 
de la instal.lació durant el dia fins a les 13h si 
no es té el dinar contractat i fins a les 17h si es 
té dinar el contractat.

CONDICIONS DE LES ACTIVITATS

CONDICIONS GENERALS

RESERVES

• El servei d’activitats es contracta a part del
servei d’allotjament.
• En el preu d’activitats s’inclou el monitoratge
segons ràtio i horari contractat.
• Els horaris d’activitats són de 10h. a 13h. al
matí; de 16h. a 19h. a la tarda, i de 21:30h.
a 23h. al vespre, de 21:00h. a 22:30h. els
alumnes d’eduació infantil i cicle inicial.
• S’inclou la vigilància al pati de 14:30h. a
15:30h. per tal que els mestres puguin dinar,
s’inclou sempre i quan es contracti el servei
de dinar amb el pack d’activitats. Les estones
lliures, el menjador i les nits són a càrrec
dels mestres. (Recomanem al professorat, el
seguiment de les activitats).
• Tot el material necessari per a la realització
dels tallers està inclòs en el preu.
• Els dossiers i fitxes educatives per al 
desenvolupament de les activitats estan incloses en 
el preu.
• Ràtios d’activitats dirigides: 15 alumnes per
Educació Infantil i Cicle Inicial de Primària;
20 alumnes per Cicle Mitjà, Cicle Superior i
ESO (per fer grups més reduïts caldrà pagar
un suplement).
• El monitoratge a les estones lliures i a l’hora
de dormir anirà a càrrec dels mestres.
• Les entrades de les visites a museus es contracten 
a part.
• El grup de monitors de les activitats amb anglès 
està format per monitors nadius de parla
anglesa i monitors no nadius amb un excel.
lent nivell d’anglès. 

MENJADORS

• El servei de menjador és “Self-Service”. Cadascú 
portarà una safata, agafarà els estris i serà servit 
per les cuineres. Després de menjar, s’ha de portar 
la safata al seu lloc, recollir els estris i les deixalles 
de damunt les taules i deixar el menjador net.
• Els horaris dels àpats són aproximadament:
- Esmorzar: 08:30h.
- Dinar: 13:00h.
- Berenar: 17:30h.
- Sopar: 20:00h. 

• Qualsevol canvi en l’horari s’ha de comuni-
car a l’encarregat de la casa.
• La cuina quedarà tancada a partir de
les 22h. de la nit (referència al Decret 
269/1985 de la Generalitat de Catalunya).
• Per a la possible preparació de pícnic, s’ha 
d’avisar amb suficient antel·lació i abans de 
venir a la casa.
• No cal portar tovalló. La casa disposa de 
tovallons de paper.
• L’alimentació és estudiada acuradament per 
poder donar als infants i adults una dieta sana 
i equilibrada.
• Si algú vol repetir, ho podrà fer les vegades 
que vulgui. Per beure hi ha aigua fresca.
• Es preparen les dietes especials que es 
requereixin.

DORMITORIS

• Cada llit disposa de llençol de sota i 
coixinera.
Aquesta roba es canvia al finalitzar cada
estada.
• Cadascú s’haurà de portar el sac de dormir o
bé els llençols i les tovalloles de bany.
• La casa disposa de mantes per a les persones
que ho sol∙licitin i d’un servei de lloguer de
llençols i tovalloles.
• Com a mesures higièniques, no es permet
beure ni menjar a l’interior de la residència.

cobreix la responsabilitat civil derivada dels danys 
i els perjudicis produïts a persones del grup o a 
terceres persones, que per motiu de la propietat 
o del desenvolupament dels serveis contractats 
puguin ser afectades.
• La casa compta amb un cotxe per a casos 
d’emergència. Aquest cotxe d’emergència es 
podrà utilitzar sempre que la casa no quedi 
sense cap responsable i sempre que no sigui 
més tard de les 23h. A partir d’aquesta hora es 
proporcionaran telèfons i informació de serveis de 
taxis propers per poder fer trasllats. La casa està 
exempta de l’obligatorietat
dels trasllats dels clients. Per evitar possibles 
problemes recomanem als grups que portin 
almenys un cotxe propi.
• A la casa sempre hi ha una persona com a 
responsable, tant de dia com de nit.
• Ús de l’equip de música: la casa pot oferir el 
servei d’ús d’una sala per a discoteca, sem-
pre que no estigui utilitzada per grups amb 
monitoratge de la casa. També s’ofereix el servei 
de lloguer d’equip de música professio-nal, però 
sempre amb DJ de l’empresa com a requisit 
imprescindible. Cal consultar la tarifa de servei.

NORMES D’UTILITZACIÓ DE LA CASA

• Les habitacions s’hauran de deixar lliures abans 
de les 10h. del matí, per tal de poder‐les netejar 
per al pròxim grup. La casa dispo-sa d’un espai 
per poder deixar les maletes. El nou grup que 
arriba a la casa s’hi instal∙larà tan aviat com 
pugui, normalment just abans de dinar.
• La casa disposa de material esportiu. En tot 
cas, s’aconsella als responsables del grup que en 
portin de propi, o bé que es facin responsables 
del material que se’ls deixa. En cas de pèrdua 
d’aquest material s’haurà d’abonar l’import.
• No es permet fumar a la casa (Decret
10/1991 de la Generalitat de Catalunya).
• Queda expressament prohibit subministrar
o consumir begudes alcohòliques en tota la casa 
(Decret 20/1985 de la Generalitat de Catalunya).
• D’acord amb el Decret 31/1989 de la 
Generalitat de Catalunya, queda prohibit fer foc 
en qualsevol punt de l’exterior i en cap època de 
l’any.
• Per tal de respectar el descans de tots: infants, 
adults i monitors hi haurà d’haver silenci a partir 
de les 23h. de la nit.
• Els usuaris hauran de mantenir l’habitació neta, 
la roba ordenada i els espais comuns.
• Al bosc i a la muntanya s’ha de tenir cura de 
l’entorn i vigilar on deixem les deixalles.

NOTA: La casa es reserva el dret de fer 
qualsevol canvi d’horari en els programes 
d’activitats en funció del nombre de grups i la 
climatologia.


