TURISME PER
GRUPS I FAMÍLIES

Seu Central
Passeig del Taulat, 235
08019 Barcelona

Seu Catalunya Central
Rambla Camp de l’Aigua,1
08540 Centelles

A TENIR EN COMPTE:
Condicions específiques del programa:
HORARIS D’ENTRADA A LA CASA DE COLÒNIES:
Si es contracta el dinar del primer dia, l’ hora d’entrada serà a partir de les 11.00 h
Si no es contracta el dinar del primer dia, l’ hora d’entrada serà a partir de les 13.00 h
HORARIS DE SORTIDA DE LA CASA DE COLÒNIES:
Si el darrer àpat és l’esmorzar, la sortida s’ha de realitzar abans de les 11.00 h
Si el darrer àpat és el dinar, la sortida s’ha de realitzar abans de les 16.30 h
Si el darrer àpat és el sopar, la sortida s’ha de realitzar abans de les 21.30 h
LLIURAMENT I BUIDATGE DE LES HABITACIONS:
Les habitacions seran lliurades a patir de les 15.00 h del primer dia si es contracta el dinar o a partir de les 18.00 h si el primer àpat
contractat és el sopar.
Les habitacions hauran de deixar-se lliures com a màxim a les 11.00 h independentment del darrer àpat contractat.
HORARIS DE LES ACTIVITATS GRATUÏTES:
Horari d’hivern ( del setembre al març ambdós inclosos)
Matí: 10.00 h a 12.30 h
Tarda: 15.00 h a 18:30 h
Vespre: 21.30 h a 23.00 h
Horari d’estiu ( d’abril a juliol ambdós inclosos)
Matí: 10.00 h a 12.30 h
Tarda: 15.00 h a 19.00 h
Vespre: 22.00 h a 23.00 h
A PARTIR DE QUAN PUC PARTICIPAR A LES ACTIVITATS GRATUÏTES?
El grup podrà gaudir de les activitats gratuïtes a partir de la tarda del dia d’entrada.
FINS QUAN PUC GAUDIR DE LES ACTIVITATS GRATUÏTES?
Si el darrer àpat contractat és l’esmorzar del darrer dia d’un dia amb activitats gratuïtes incloses el grup no podrà gaudir de
les activitats gratuïtes d’aquest darrer dia.
Si el darrer àpat contractat és el dinar del darrer dia d’un dia amb activitats gratuïtes el grup podrà gaudir fins a les activitats gratuïtes de matí (aquestes incloses) d’aquest darrer dia.
Si el darrer àpat contractat és el sopar del darrer dia d’un dia amb activitats gratuïtes el grup podrà gaudir fins a les activitats gratuïtes de tarda (aquestes incloses) d’aquest darrer dia.
GRUPS D’ACTIVITATS:
Hi haurà dos grups d’activitats: De 4 a 9 anys i a partir de 9 anys. Els nens/es menors de 4 anys podran participar a les activitats
però acompanyats d’un adult. Els adults podran assistir a les activitats de qualsevol dels dos grups.
En el cas que el nombre de participants de pagament del programa temàtic sigui menor a 25 es farà només 1 grup d’activitats per
a grans i petits.
HORARIS DELS ÀPATS:
Els horaris dels àpats per estades de turisme familiar són:
Esmorzar: de 9.00 h a 10.00 h
Dinar: de 13.30 h a 14.30 h
Sopar: de 20.30 h a 21.30 h
NOTA IMPORTANT:
A la casa de colònies de La Llobeta està estrictament prohibit realitzar activitats nocturnes sorolloses a l’exterior de la instal·lació,
o discoteques amb música forta a l’interior, així com restar a l’exterior de la casa de colònies fent soroll a partir de les 22.00 h
Us agraïm que ens ajudeu a respectar el descans dels nostres veïns.
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