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Una de les millors cases de colònies de Catalunya. Una 
instal·lació moderna, totalment reformada, amb amplis 
espais exteriors planers, equipaments esportius i un entorn 
natural increïble.  

· Consultar places disponibles
· Habitacions col·lectives entre 6 i 22 places

· Habitacions amb lavabo privat interior.
. Coixinera, coixí i llençol de sota
· 2 menjadors i 3 sales d’activitats
· Calefacció central
· Casa adaptada 50 % a mobilitat reduïda
. Cuina casolana, adaptació a al·lèrgies
· “wifi” lliure

. Lavabo exterior totalment reformat
· Zona lúdica i de pícnic i fonts exteriors
· Bosc propi, camp de fútbol, pistes de bàsquet
· Camp de voley i taules de ping-pong
· Instal·l acions pròpies d’aventura
· Piscina amb gespa en recinte tancat

EQUIPAMENTS I SERVEIS

RÈGIMS DISPONIBLES

SERVEIS SANITARIS

TRANSPORT FINS A LA CASA

http://goo.gl/maps/ofE4C
GPS: 41.751272º,2.22356

St Martí de Centelles, Osona.

A 58 Km de Barcelona,
a 75 Km de Girona,
a 154 Km de Tarragona 

Adaptat parcialment per a discapacitats
Arriba autocar
Bosc propi
Calefacció
Instal·lacions esportives
Jocs de taula
Microones d’ús públic
Nevera ús públic
Piscina
Programa Activitats Familiars
Prop de transport públic
Sala d’activitats
Sala d’assaig
Servei mèdic proper
Telèfon públic

 Allotjament
Allotjament + esmorzar
Celebracions
Dinar i passar el dia
Estades escolars
Mitja pensió
Pensió complerta
Sortides escolars d’un dia

COM ARRIBAR

cases de colònies eix estels

   

  93 265 27 86

·  CAP al poble de Centelles, a 6 km

- Els autocars i els cotxes poden arribar fins la mateixa casa
- Carretera C17 sortida 46 direcció St. Feliu de Codines
- Tren: Estació de Centelles a 6 km

· Hospital general a Vic a 20km 

GOOGLE MAPS

CAN MIQUELÓ VIDEO DE LA CASA

www.canmiquelo.cat

www.eixestels.com/escoles     
hola@eixestels.com          

Clica!
VIDEO DE LA CASA

https://www.google.com/maps?client=firefox-b-d&q=maps+casa+colonies+can+miquel%C3%B3&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwjvwqfqy9zqAhVGExoKHWS5DHAQ_AUoAXoECBQQAw
https://www.google.com/maps?client=firefox-b-d&q=maps+casa+colonies+can+miquel%C3%B3&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwjvwqfqy9zqAhVGExoKHWS5DHAQ_AUoAXoECBQQAw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=OKHAOq8hk9I&feature=emb_logo
http://www.canmiquelo.cat
http://www.eixestels.com/escoles
mailto:hola%40eixestels.com%20?subject=
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=CLdVjjk3OqY&feature=emb_logo


Exteriors
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Interiors
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