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VACANCES  
PER A FAMÍLIES MONOPARENTALS 

                          Agost i setembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nostre dia a dia ens fa anar amunt i avall intentant quadrar  la feina, escola, activitats, família...  

un dia a dia amb pocs espais per parar.  

Les vacances és l’espai ideal per  trencar amb les obligacions i enfortir vincles familiars 

Per aquest estiu tenim un programa de vacances pensat perquè pares/mares i els seus fills /es 

gaudeixin d’uns dies plens de diversió .  

Us proposem un gran ventall d’activitats dinàmiques tant per petits com per grans 

conduïts pel nostre equip de monitors especialitzat, que vetllaran en tot moment perquè 

siguin unes bones vacances d’estiu. 

 

Unes vacances per a compartir experiències, unir vincles, créixer i riure junts! 
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La Devesa 

 

 

La Devesa es troba al terme municipal del poble de Rupit, a la comarca d’Osona, en 

mig d’un paratge immillorable. 

 

Instal·lacions 

 Menjadors de 100 i 180 places 

 Sala taller 

 Sala polivalent 

 Circuit d’aventura (rocòdrom, pista americana,  

tir amb arc, orientació) 

 Piscina 

 Terrassa  

 Entorn natural  
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Què farem? 
 

Durant aquesta estada realitzareu activitats de tot tipus: 

 

 Piscina 

 Excursió a Rupit 

 Cabanes al bosc 

 Rocòdrom 

 Tir amb arc 

 Pista americana 

 Giracat 

 Excursió al Salt de Sallent 

 Festa de l’escuma 

 Festa Holi 

 Gimcana   

 Esports 

 Jocs tradicionals 

 Escape room Stratègics  

 Excursió a les Roques encantades 

 Piragües al Pantà de Sau 

 Excursió nocturna 

 Cinema a la fresca 

 Jocs de nit 

I molt més…  
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dates d’agost 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

 

preus i allotjament 

Es podrà escollir si es vol una habitació a la casa de colònies, a l’hostal o a l’hotel. 

hostal i casa de colònies:  

Cada família disposarà d’una habitació privada de casa de colònies equipada amb roba de llit i 

tovalloles; el bany pot ser privat o compartit. 

Cada família disposarà d’una habitació privada d’hostal equipada amb roba de llit i tovalloles; 

el bany és privat. 

 

 

 

 

 

hotel de muntanya:  

Cada família disposarà d’una habitació privada  hotel de muntanya  equipada amb bany privat 

i roba de llit i tovalloles. 

 

 

 

1r torn  

Adults 387,20 € 

Nens majors de 4 anys 312,40 € 

Nens de 2-3 anys 203,50 € 

 

Adults 459,80 € 

Nens majors de 4 anys 350,90 € 

Nens de 2-3 anys 290,40 € 
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dates de setembre 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

 

preus i allotjament 

Es podrà escollir si es vol una habitació a la casa de colònies, a l’hostal o a l’hotel. 

hostal i casa de colònies:  

Cada família disposarà d’una habitació privada de casa de colònies equipada amb roba de llit i 

tovalloles; el bany pot ser privat o compartit. 

Cada família disposarà d’una habitació privada d’hostal equipada amb roba de llit i tovalloles; 

el bany és privat. 

 

 

 

 

 

hotel de muntanya:  

Cada família disposarà d’una habitació privada  hotel de muntanya  equipada amb bany privat 

i roba de llit i tovalloles. 

 

 

 

 

2n torn  

Adults 290,40 € 

Nens majors de 4 anys 234,30 € 

Nens de 2-3 anys 152,90 € 

 

Adults 344,30 € 

Nens majors de 4 anys 264 € 

Nens de 2-3 anys 217,80 € 
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Els preus inclouen: 

 5 pensions completes + monitoratge + activitats descrites en la programació 

 Entrada dilluns a dinar i sortida divendres després d’esmorzar 

 10% d’IVA 

 Visites programades (transport no inclòs) 

 

 

Descomptes: 

 Segon any venint: 10€ adults, 5€ nens majors de 4 anys, 3€ nens de 2 i 3 anys 

 Tercer fill: 5% sobre el preu final 

Per confirmar la reserva cal fer un pagament de 100€ per plaça, la resta es pagarà com a 

màxim una setmana abans de l’estada.  

 

En cas d’anul·lació:    

 20 dies abans, es retornarà tota la paga i senyal. 

 15 dies abans, es retornarà el 50% o bé es podrà utilitzar per una altra sortida. 

 Menys de 15 dies, NO es retornarà la paga i senya, però sempre es podrà utilitzar per 

una altra sortida. 10 € 

 

 

 

 

 

 

Funcionament dels àpats: 



 

Tel. 93 878 75 87  -  comercial@lleuredosmil.com  -  www.lleuredosmil.com 

És important respectar els horaris dels àpats pel bon funcionament de la cuina.  

El servei de menjador està conduït per personal de l’hostal.  

Els pares hauran de tenir cura dels seus fills a l’hora dels àpats fins que comenci l’activitat a 

càrrec dels monitors.  

 

Els menús són de cuina casolana i estan elaborats pel personal de cuina, tenint en compte en 

tot moment les al·lèrgies que pugui haver-hi i respectant sempre els hàbits alimentaris. 

HORARI DELS ÀPATS: 

Esmorzar: a les  9:00  Dinar: a les 14h  Sopar: a les 21:00h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A les nits: 

Nosaltres no establim normes sobre l’hora de dormir dels nens/es,  entenem que els pares i 

mares són responsables dels seus fills, a partir de l’hora que acaba l’activitat de nit, han de 

vetllar pel descans dels seus fills i respectar l’horari de descans de la resta del grup.   
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Sortida 183 

Pol. Ind. Roda de Ter 

Distancies des de Barcelona 98 Km; Lleida 190 Km; Girona 67 Km; Tarragona 190 Km 


