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Singles 
& Fills Què us oferim?

Quan?

Gaudir d’una Setmana Santa al costat dels vostres fills en ple-
na naturalesa i amb experiències úniques creades per a vosal-
tres. En Eix Estels hem dissenyat un programa d’activitats amb 
animadors perquè gaudiu cada minut.

Venir al programa Singles és una oportunitat per desconnec-
tar de la rutina i alhora conèixer gent en la mateixa situació 
que tu, i com no, passar-ho genial al costat dels vostres fills i 
poder relaxar-te, guardant un temps per a tu mateix mentre 
els teus fills realitzen activitats infantils.

DEL DIVENDRES 19 D’ ABRIL 
AL DILLUNS 22 D’ ABRIL

Setmana
Santa’19

Entrada el divendres a partir de les 11:00h
Sortida el dilluns després de l’esmorzar

Wellness Amb  act
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Com SóN les activitats?

Tots els dies un programa combinat d’activitats per als nens, 
els adults i activitats conjuntes:

Astronomia - Aventura - Animació
ACTIVITATS DE MATÍ |  TADA |  NIT

ADULTS
· Boulder (escalada horitzontal)
· Escala pi (escalada sobre un
   arbre)
· Dinàmiques de grup
· Sessió de zumba
· Body combat
· Ruta saludable en naturalesa

ACTIVITATS CONJUNTES
· Jocs de benvinguda
· Relaxació en família
· Art teràpia en família
· Biodansa en família
· Escape room en família
· Massatge en família

NENS
· Boulder (escalada horitzontal)
· Escala pi (escalada sobre un
   arbre)
· Pista americana inflable
· Tir amb arc
· Tirolina
· Jocs de nit
· Tallers manuals
· Sistema solar - La nau
· Power slide

I nits molt animades!
Conjuntes mares/pares amb fills/as

· Nit Marinera + karaoke
· Nit de Gal·la + Disc

Deixa’t
  mimar

!

VIDEO
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Programa d’activiTats

Arribada a la casa,
presentació i benvinguda!

Comiat
i tornada a casa

BENVINGUTS!

Preparats 
per
passar-ho
genial?

         17:00 h - 18:00 h

          11:30 h - 12:30 h            11:30 h - 12:30 h

          21:30 h - 23:30 h

        21:30 h - 23:30 h          21:30 h - 23:30 h

        15:30 h

Tots els participantsNens

Activitats conjuntes pares i fills

4 - 9 anys 10 - 12 anys 

Adults

Dinàmiques de 
presentació

Relaxació en família

Art teràpia Escape room en família

Jocs de
nit

Jocs de nit

Jocs de
nit

Taller
manual

  16:00 h - 17:00 h

  10:00 h - 11:30 h    10:00 h - 11:30 h

        21:30 h

        10 h - 10:30 h

Adults AdultsAdults

Zumba
activador

Ruta Saludable 
Paraje Natural: Cingles de Bertí

Escalada sobre arbre
+ Boulder Horitzontal

   10:30 h - 11:30 h   10:00 h -11:30 h

4 - 9 anys 4 - 9 anys10 - 12 anys 10 - 12 anys 

Supervivència
en el bosc

 Tirolina +
Tir amb arc

           17:00 h - 18:00 h             17:00 h - 18:00 h

Biodansa en família Massatge en família

  15:30 h - 17:00 h     15:30 h - 17:00 h

   16:00 h - 17:00 h

Adults

Body
combat

  16:00 h - 17:00 h

4 - 9 anys 4 - 9 anys

4 - 9 anys

10 - 12 anys 10 - 12 anys

10 - 12 anys

Sistema Solar
+ La Nau

Escalada arbre 
+ Boulder

Taller
manual

Escalada arbre 
+ Boulder

Orientació +
PowerSlide

Taller
manual

Nit temàtica:

NIT MARINERA
AMB

KARAOKE

Nit de gal·la:

FESTA FINAL
AMB

DISCOTECA

Pista Inflable + 
jocs de cucanya

Pista Inflable + 
BalanceBIKES

DIVENDRES
19 D’ ABRIL 

M
AT

Í
TA

RD
A

NI
T

   DISSABTE
20 D’ ABRIL 

  DIUMENGE
21 D’ ABRIL

    DILLUNS
22 D’ ABRIL 

GRUPS D’ACTIVITATS: Hi haurà tres grups 
d’activitats segons les edats, un grup de 4 
a 9 anys, un grup de 9 a 14 anys i un grup 
per a adults. Les activitats familiars són ac-
tivitats dirigides tant per als nens / as com 
per als adults, i la participació dels adults no 
serà obligatòria. Els participants de 4 anys 
poden participar en les activitats però hau-
ran d’anar acompanyats per un adult. En cas 
que el nombre de participants sigui menor 
a 25 es farà només un grup d’activitats per a 
tots els nois / as.

NOTA IMPORTANT: La programació 
d’activitats és orientativa i pot modificar-se 
per motius organitzatius o climatològics.
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Els menjars   
Els menjars tindran lloc en el menjador de la instal·lació i amb 
format self-service, així cada persona pot servir-se al seu gust. 
El menú és casolà i variat, i està compost per…

Els menús estan elaborats en la pròpia instal·lació, amb especial 
atenció a dietes i al·lèrgies dels participants que ho requereixin. 
Els menjars conjunts, són un moment per compartir amb els vos-
tres fills i seran supervisades sempre pels pares i les mares.

Els esmorzars són tipus buffet i molt complets. 
Inclouen dolç i salat (amb embotit de la regió), 
assortit de làctics, sucs i cafè.

El berenar està inclòs per als nens i nenes.

Diversos primers
Diversos segons
Guarnicions
Postre
Pa i begudes 
(Inclou aigua embotellada, vi i gasosa)
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Casa de colònies

St Martí de Centelles, Osona. A 58 Km de Barcelona, 
75 Km de Girona, 154 Km de Tarragona i 175 Km de Lleida.

En el paratge Natural Els Cingles de Bertí, davant el
Parc Natural del Montseny

· Habitacions amb bany privat interior
. Joc de llençols complet
· 2 menjadors i 3 sales d’activitats
· Calefacció central
· Casa adaptada 50% a mobilitat reduïda
. Cuina casolana, adaptació a al·lèrgies
· “Wifi” lliure

. Banys exteriors
· Zona de jocs, de pícnic i fonts exteriors
· Bosc propi, camp de futbol i bàsquet
· Camp de voley i taules de ping-pong
· Instal·lacions pròpies d’aventura
· Piscina amb gespa en recinte tancat
· Servei de bar

En arribar a la casa, podreu triar el tipus d’habitació entre 
les diferents possibilitats d’allotjament:

PARES AMB FILLS - MARES AMB FILLS
NOMÉS MARES - NOMÉS PARES
HABITACIÓ INFANTIL amb MONITORS
En el cas que el nen/a dormi a l’habitació infantil, els 
monitors s’encarregaran d’ell/ella durant l’hora de dormir. 
En el cas que dormi en habitacions de pares/mares amb 
fills, els encarregats de la seva vigilància seran els pares 
i mares.
 

Organizació d’ habitacions:

Can Miqueló

On?

VIDEOcOm arrIbar
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DESCOMPTES:
23€ Dte.
51€ Dte.

IVA INCLUIDO

IVA INCLUIDOAdults: 155€ 
Nens: 143€ 

2 FILLS

3 FILLS

NENS DE 3 ANYS PAGEN EL 50% 
Del preu estipulat per a nens/as.

NENS DE 2 ANYS: GRATIS!
No serà aplicable a reserves d’un sol fill o si tots els fills tenen 
menys de 4 anys. En aquest últim cas, els nens/as de 2 anys 
paguen el 50% del preu estipulat per a nens/as.

NENS MENORS DE 2 ANYS: GRATIS!

Quant costa?
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