cases de colònies eix estels

LA LLOBETA

VIDEO DE LA CASA

Totalment reformada i amb totes les comoditats i serveis.
Especialment preparada per a estades amb nens/es
d’educació infantil i cicle inicial, AMPES i famílies. Casa
senyorial d’estil modernista que ha estat declarada d’interès
arquitectònic.

COM ARRIBAR
Aiguafreda, Osona.
A 45 Km de Barcelona,
a 85 Km de Girona,
a 134 Km de Tarragona i a
180 Km de Lleida.

http://goo.gl/maps/p5nFP
GPS: 41.778353º,2.247879º

GOOGLE MAPS

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

SERVEIS SANITARTIS
· CAP a la mateixa població d’Aiguafreda
· Hospital general a Granollers, a 30 km

TRANSPORT FINS A L A CASA

www.lallobeta.cat

EQUIPAMENTS I SERVEIS
· Consultar places disponibles
· Habitacions col·lectives entre 6 i 22 places
· Habitacions amb terra de parquet
· CASA ADAPTADA 100% A MOBILITAT REDUÏDA
. Coixinera, coixí i llençol de sota
· 3 menjadors i 4 sales d’activitats
· Calefacció central
. Cuina casolana, adaptació a al·lèrgies

WIFI

· Sorral, zones de pícnic i lavabos exteriors
· Piscina amb gespa en recinte tancat
· Patis exteriors planers amb ombra
· Fonts exteriors
· Taules de ping-pong
· Gran carpa de circ i instal·lacions d’aventura
com el parc acrobàtic sobre els arbres

· Els autobusos i els cotxes poden arribar fins a la mateixa casa
· Carretera C17 Sortida Aiguafreda-Montanyà
· Tren: estació de Sant Martí de Centelles, 1 km a peu

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

93 265 27 86

Adaptat parcialment per a discapacitats
Adaptat totalment per a discapacitats
Arriba autocar
Ascensor
Bosc propi
Calefacció
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
Wifi
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Exteriors

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

93 265 27 86
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LA LLOBETA

Interiors

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

93 265 27 86

