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Gaudeix de l'extraordinari. 



Fantàstic hotel familiar, amb una 
ubicació privilegiada, envoltat 
de natura a l’entorn del Pantà 
de La Baells i del Parc Natural 
del Pedraforca. 
Som un equip de professionals dinàmic, 
compromès, amb voluntat de servei. Sen-
sibles i responsables amb el medi ambient.

Som un allotjament sostenible amb el 
compromís ferm de respecte al medi. 
Utilitzem energies netes, il·luminació led, 
reaprofitem l’aigua de pluja, utilitzem 
productes Bio de neteja, bugaderia i paper 
higiènic , minimitzem l’ús de plàstics d’un 
sol ús, creem compost amb la matèria 
orgànica que generem, ...

Infinit Espai Exterior: Camp de futbol 
de gespa artificial, jardins i zones de 
pícnic, parc infantil de fusta, llacunes, 
refugis per a observar ocells, etc. en 140 
hectàrees de natura.

Hotel totalment integrat a l’entorn, 
compromès amb la sostenibilitat

Equip de animadors. Activitats aquàtiques 
en llacuna, d’aventura i cooperació, de 
teambuilding, excursions, etc.
 

Healthy, saludable

Healty i saludable

I molt a prop...
Comptem amb un entorn proper privilegiat que permet al visitant 
gaudir d’una estada completa: Pedraforca, Pantà de La Baells, Centre 
d’interpretació de Fumanya, Mines de Cercs...,

Green House

Activitats familiars 
El Jou Nature ofereix activitats i animacions familiars de matí, tarda 
i nit, amb animadors professionals Eix Estels.

A mes a mes... 
,

,

• 41 habitacions amb bany privat

• 3 menjadors 

• 5 sales per realitzar:
    activitats, reunions, formacions...

• Piscina coberta no climatitzada 
   (abril/setembre)

• Ludoteca

• Camp de futbol 

• Llac artificial per practicar 
  activitats aquàtiques

• Jardins, zones de pícnic, espais de relax 
• Parc infantil amb materials 
   respectuosos amb el medi

al cor del Bergueda
Hotel El Jou Nature

Mil racons per descobrir, moderns, decorats amb 
encant, amplis i lluminosos. Perquè els facis i sentis teus!

Servei de restauració exquisit amb una proposta gastronòmica 
servida en bufet, preparada amb molta cura introduint aliments 
BIO i de KM0


