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Masia amb encant. Situada a les afores del poble pesquer 
de Palamós. D’estil colonial, disposa d’ un gran pati central, 
espais exteriors (bosc amb cabanes, mini granja, camp de 
futbol), grans habitacions col·lectives de 4 a 16 places i 
amplis espais interiors i exteriors. 

· Consultar places disponibles
· Habitacions col·lectives entre 4 i 16 places

· CASA ADAPTADA 50% A MOBILITAT REDUÏDA
. Coixinera, coixí i llençol de sota
· 4 menjadors i servei de cuina casolana
· 3 sales d´activitats
· Calefacció central
. Cuina casolana, adaptació a al·lèrgies

· 3 hectàrees de bosc propi
· Piscina exterior en recinte tancat
· Terrasses interiors
· Camps d’esports i instal·lacions d’aventura
   sobre els arbres

EQUIPAMENTS I SERVEIS

RÈGIMS DISPONIBLES

SERVEIS SANITARIS

TRANSPORT FINS A LA CASA

http://goo.gl/maps/UaPD0  
GPS: 41.855709°, 3.118761°

Palamós, Baix Empordà.

A 119 Km de Barcelona,
a 36 Km de Girona,
a 196 Km de Tarragona 
i a 169 Km de Lleida.

 Adaptat parcialment per a discapacitats
Arriba autocar
Bosc propi
Calefacció
Jocs de taula
Microones d’ús públic
Nevera ús públic
Piscina
Prop de transport públic
Sala d’activitats
Sala d’assaig
Servei mèdic proper
Telèfon públic
Wifi

 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 a la mateixa població, Palamós

- Els autobusos i els cotxes poden arribar fins a la mateixa casa
- AP-7 direcció Girona, sortida Vidreres/Sils/Caldes d’Estrac/Lloret/
St.Feliu de Guíxols. Continueu per C-65, preneu C-31 fins a Palamós. 

GOOGLE MAPS

MAS GORGOLL

www.masgorgoll.cat

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

https://www.google.com/maps/place/Casa+de+Colonies+Mas+Gorgoll/@41.8555968,3.1189557,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipOoq_dOfI8lzu9IlkNVTVGNSGHAb6IIbI0DWPLw!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOoq_dOfI8lzu9IlkNVTVGNSGHAb6IIbI0DWPLw%3Dw203-h135-k-no!7i3000!8i2000!4m8!3m7!1s0x12bbaafaab271855:0xff702fe619d80a5c!5m2!4m1!1i2!8m2!3d41.8559055!4d3.1189849
https://www.google.com/maps/place/Casa+de+Colonies+Mas+Gorgoll/@41.8555968,3.1189557,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipOoq_dOfI8lzu9IlkNVTVGNSGHAb6IIbI0DWPLw!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOoq_dOfI8lzu9IlkNVTVGNSGHAb6IIbI0DWPLw%3Dw203-h135-k-no!7i3000!8i2000!4m8!3m7!1s0x12bbaafaab271855:0xff702fe619d80a5c!5m2!4m1!1i2!8m2!3d41.8559055!4d3.1189849
https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-mas-gorgoll/cases-de-colonies/3
http://www.eixestels.com/escoles
mailto:hola%40eixestels.com%20?subject=


Exteriors
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Interiors
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