Entorn
· Parc Natural de l’Cadí-Moixeró
· Pedraforca
· Embassament de Baells
· Museu de les Mines de Cercs
· Museu de Dinosaures de Fumanya
· Esquí a les pistes de La Molina, al
Pre-Pirineu català
· Raquetes de neu a Rasos de Peguera
· Rutes senderisme i BTT
· Esports i activitats de muntanya com
vies ferrades, espeleologia o barranquisme
· Festa Patrimoni Cultural Inmaterial de la
Humanitat “La Patum” de Berga
· Parc temàtic Horrorland Park

RESPONSABLES AMB EL NOSTRE ENTORN
Estudiem la fauna i flora de Berguedà per respectar a l’màxim l’entorn i
aprofitar totes les sinergies possibles. En aquest àmbit, tractem les plagues d’insectes de forma natural incorporant espècies d’aus pròpies de la
zona i col·locant caixes niu en els nostres exteriors.

eljounature.com
Green House

hola@eixestels.com

93 265 27 86
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eljounature.com

Allotjament sostenible ubicat al PrePirineu Català. Un entorn increïble, en
plena natura envoltats de tranquil·litat i
en màxim equilibri i harmonia. L’espai per
desconectar, descubrir, gaudir i viure una
experiència única en familia. Us esperem!

Tot inclos
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El Jou Nature

Us oferim paquets d’estada
amb allotjament, tots els
àpats (incloent berenar
pels nens/es) i el programa
d´activitats de matí, tarda i
vespre.

En Guardiola de Berguedà, situat al costat de el Parc Natural del Cadí Moixeró, obre les seves portes El Jou Nature,
una instal·lació totalment integrada al seu entorn, sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Sota el concepte de Green House, aplica mesures sostenibles com a ús
de biomassa, plaques fotovoltaiques, filtració biològica
d’aigües i reaprofitament de l’aigua pluvial per a reg.

Interiors

Un Espai

Family friendly
Volem que la teva estada en família sigui una experiència positiva i us sentiu com a casa.
El Jou Nature ofereix totes les comoditats per viatjar amb nens, grans i petits, per poder
compartir moments de qualitat plegats i altres moments en què cadascú pugui disposar del
seu espai de temps personal i/o en parella.
•

Family friendly: les instal·lacions estan creades pensant en el benestar i necessitats de
nens, joves i adults. Disponibilitat de bressols i cadiretes, ludoteca interior, parc infantil
exterior amb materials respectuosos amb el medi.

•

Programació d’activitats amb monitors/es: gaudeix de les activitats dinàmiques i
de relax dirigides per monitors professionals que cuidaran dels teus fills i de tu. El programa contempla activitats per diferents edats i per realitzar tan de forma individual com en
família. La participació és opcional, perquè cadascú gaudeixi del temps al seu ritme!

•

Moderns i amb encant, totalment reformats, amplis i
lluminosos.
· 43 habitacions d’entre 3 i 22 places amb bany privat
· 3 menjadors amb capacitat per a més de 300 persones
· 5 sales per realitzar activitats, amb capacitat de 10
fins a 400 persones
· Piscina coberta
· Jacuzzi i sauna
· Ludoteca

Exteriors
Edifici amb encant i integrat en l’entorn, amb més de 140
hectàrees pròpies equipades amb:
· Camps de joc
· Camp de futbol amb gespa artificial
· Llac artificial per practicar esports aquàtics
· Bosc propi, ermita privada i torre de vigilància
· Instal·lacions d’aventura integrades amb l’entorn
· Zones enjardinades i de pícnic
· Parc infantil amb materials respectuosos amb el medi

SERVEIS
Restauració: Servei de cuina casolana i de mercat que inclou
productes BIO i de proximitat. Menús equilibrats i auditats.
Servei de bar disponible.
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Sempre es bon
moment
• Caps de setmana
• Setmana Santa
• Celebracions especials:
castanyada, halloween,
cap d´any, carnaval...
• Vacances d’estiu

Estades tot l’any
Us esperem a tots per gaudir uns dies en família dels paratges increïbles del Berguedà. Tant
sigui una escapada curta o una estada llarga de vacances, tenim preparades propostes perquè cada moment en família sigui especial.
Activitats que no et deixaran indiferent!
•

Descobrim els dinosaures del Berguedà! Farem de paleontòlegs, descobrirem
com es fan els fòssils i també aprendrem com és una excavació per trobar dinosaures.
Al nostre camp d’excavació, coneixerem un dels secrets més ben guardats de El Jou
Nature: un Titanosaure

•

Farem de científics! A la nostra bassa investigarem qui hi viu dintre i fora de l’aigua,
els animals que s’apropen, les plantes que hi viuen... I potser tenim sort i trobem alguna granota!

•

Viurem noves aventures! Podrem realitzar el parc acrobàtic amb xarxa i caiac al mateix recinte de la casa o una interessant excursió a l’ermita.

•

Superarem junts reptes! Haurem de cooperar i utilitzar el nostre enginy per tal
d’aconseguir passar les proves.

Com arribar
A la comarca de Berguedà, al Pre-Pirineu català, ben comunicat per carretera amb accés asfaltat fins al pàrquing propi per
a autocars i cotxes particulars.
A 120 km de Barcelona,
a 130 Km de Girona,
a 170 km de Tarragona
i a 170 km de Lleida

Alimentació: oferim un servei de
buffet variat i saludable elaborat a la
nostra cuina, incloent productes BIO i
de proximitat. Els nostres cuiners estan preparats per atendre dietes i intoleràncies alimentàries per la vostra
tranquil·litat, i si en necessiteu posem a la vostra disposició microones
per escalfar menjar pels més petits
sempre que ho necessiteu! Ah! I pels
nens oferim també berenar, necessiten molta energia!

El valor dels
valors
Colònies per aprendre
a Ser, a Fer , a Viure i a
Conviure

El millor equipament per

Colònies d’estiu

Les colònies d’estiu a El Jou Nature, són més que colònies! Amb un equipament interior i exterior ideal per realitzar activitats d’estiu en grup de tota mena: esportives,
didàctiques, de natura, aigua...
Eix Estels, empresa a la qual pertany El Jou Nature, té 25 anys d’experiència en
l’organització de colònies d’estiu, i compte amb un departament educatiu propi per
realitzar les programacions de lleure educatiu i un equip de monitors professionals
qualificats per cuidar dels teus fills/es.
Les colònies d’estiu s’ofereixen de 6 a 17 anys, amb periodicitat setmanal i amb diferents modalitats per tal que tothom pugui trobar la que millor encaixa amb els seus
interessos:
•

Multiactivitats: amb parc acrobàtic, tirolina en cascada, caiac... i molt més!

•

Tecnologia: adreçades a noies en col·laboració d’Universitat Politècnica de Catalunya
i Barcelona SuperComputing Center.

•

Hip-Hop: amb classes de ball impartides per la companyia professional Brodas Bros.

•

Teatre: realització dels tallers teatrals amb Joan Pera, premi Gaudí d´Honor 2019.

•

Màgia: on treballaran trucs amb El Mag Ramó, guanyador al 2019 del Concurs
Nacional de Màgia en les categories Grans il·lusions i Invenció.

