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JUNY  

JULIOL  

AGOST 

Refresca’t  a l’Illot 

Singles a l’Illot Gran 

Singles a la Devesa 

Revetlla de Sant Joan  
a l’Illot Gran 

Singles a l’Illot Gran 

          Calendari d’activitats en família 



 

Telf.: 902 13 2000 – 93 878 75 87 | www.lleuredosmil.com | info@lleuredosmil.com 

Revetlla de Sant Joan a l’Illot Gran 
 

 

Dates:   del 22 al 24 de juny de 2014 

Activitats:   del matí del 1r dia a la tarda del darrer (Estada de berenar a dinar) 

Inclou:  2 pensions completes , 3 dies de monitoratge, revetlla, coca i cava 

Opció d’entrar el dia 21, consulta! 

 

 
 

     

 

        Adults    113€ 

        Nens de 5-12 anys   93€ 

                        Nens de 3-5 anys   72€ 

        Nens de menys de0-2 anys   gratuïts 
 

Pel dinar del dia 22 teniu 2 opcions:   

Picnic ( porteu la carmanyola de casa )    

Dinar a al casa per 10€ els adults i 7€ els nens (3-12 anys)   

 

 

10% d’Iva inclòs en el preu 
 

Clica AQUÍ per veure la fitxa de la casa  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Consulta les altres opcions per Sant Joan a : comercial@lleuredosmil.com 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lleuredosmil.com/
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Refresca’t a l’Illot Gran 
 

 
Veniu el 20 o 27 de juliol a passar el dia a l’Illot Gran i a gaudir d’un bon dinar i 

a refrescar-vos a la piscina! 
 

 
Adults:  
           Entrants a taula  

( amanides, torrada amb escalivada, trinxat de l’Illot, pa torrat amb embotits, croquetes. ) 

Pollastre al forn amb guarnició 

Postres  

Aigua, vins del Penedès i cafè 

 

Nens:  
 

Pasta especial de l’Illot 

Pollastre al forn amb guarnició 

Postres  

Aigua  
 

Els menús poden variar en funció del mercat. 
 

 

Adults        15€  

Nens de 3-12 anys    12€  
                          10% d’Iva inclòs en el preu 
 

 
Clica AQUÍ per veure la fitxa de la casa  
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Singles amb nens a l’Illot Gran  
 
Vine a l’Illot Gran a passar unes vacances amb els teus fills en un entorn immillorable! Tenim un 

programa de vacances pensat perquè pares/mares i els seus fills gaudeixin d'unes vacances plenes de 

diversió i amistat en plena natura. 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! 

 

 

Informació general   

 

Distribució d’habitacions:  

Habitacions múltiples amb banys compartits i privats.   Les habitacions estan equipades amb roba de 

llit., cal portar sac de dormir o llençol de sobre i també tovalloles 

 

Funcionament dels àpats: 

• No es pot treure el mobiliari del menjador. 

• S’han de complir els horaris dels àpats establerts. 

• S’ha de respectar el funcionament de menjador: 

 - El personal de la casa s’encarrega de parar la taula i de servir el primer plat. 

          - El grup s’encarrega de servir i canviar la resta de plats. 

- El grup s’encarrega de recollir la taula al final de cada àpat. 

 

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

dels monitors.  

 

 

 

 

 

HORARI DELS ÀPATS: 

Esmorzar:  de 9:00 a 10:00h 

Dinar:   a les 13:30h nens i a les 14:15h els adults 

Sopar:  a les 20:30h nens i a les 21:15h els adults 

http://www.lleuredosmil.com/
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Cuina saludable amb aliments de proximitats. Menús elaborats pel personal de cuina, cuidant en tot 

moment els problemes d’al·lèrgies que puguin haver-hi i respectant sempre els hàbits alimentaris.  I 

tipus de menús, vegetarians, especials,..... 

 

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 i  han de vetllar pel 

descans dels seus fills i respectar l’horari de descans de la resta del grup.   

 

Condicions  

 

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.  
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Singles amb nens  ( Illot Gran )    JULIOL   

 

 
 
 
 
 

Clica AQUÍ per veure la fitxa de la casa  
 

Inclou:  

4 pensions completes  + monitoratge + activitats descrites en la programació.  
Visites programades  (no el transport) + IVA  del 10% 

 

Programa de l’estada 
 

1r dia 2n dia 3r dia 4rt dia 5è dia 6è dia 

 

 

 

 

 

 

ARRIBADA 

 

DINAR 

Esmorzar de les 9h a les 10h 

Activitats conjuntes de matí de 10 a 13:00h 

Matí d’aventura (tir 

amb arc, orientació, 

slackline, esquís 

gegants i hípica) 

Marxem a la 

platja 

Excursió a les caves 

i cata de vins. 

Matí de jocs 

cooperatius i 

cabanyes al 

bosc 

Matí de jocs  

Dinar nens/es 

Dinar adults 

Dinar a un 

restaurant de la 

platja 

Dinar nens i nenes a les 13:30 h (vigilats pels pares i mares) 

Dinar adults 14:15 h 

Activitats pels nens/es de 14.15h a 16.30h 

Berenar 

Arribada, 

presentació i 

allotjament 

Temps lliure en 

família 
Platja 

Temps lliure en 

família 
 

Bon viatge! 

Fins aviat!! 

Activitats per compartir de tarda de 19h a 20h   

Activitats 

dirigides a la 

piscina 

Activitats dirigides 

a la piscina 

Tornada a la 

instal·lació 

Taller de cuina 

Ens preparem unes 

bones pizzes, 

naturals i 

saludables 

 

Sopar nens i nenes a les 20:30h (vigilats pels pares i mares) Sopar adults 21:15h 

Activitats de nit de 21:15h a 22:30h 

Nit de 

coneixença 

Nit de  

Country  
Caraoke Revetlla de l’Illot  

Bona nit! 

Suggeriments a les hores lliures: Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Sitges...  

Del 21  al 25 de juliol del 2014 

Adults                       168€ 

Nens (de 4-12 anys)      130€ 

Nens (de 2-3 anys)     90€ 

Estada del 1r dia a partir de les 16h fins el darrer després de dinar 
 

http://www.lleuredosmil.com/
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Singles amb nens  ( Illot Gran )     AGOST   

 

 

 

 

Clica AQUÍ per veure la fitxa de la casa  

Inclou: 

5 pensions completes  + 1 dinar a la platja + monitoratge + activitats descrites en la programació.  
Visites programades  (no el transport) + IVA  del 10% 

Programa de l’estada                                      AC 
 

1r dia 2n dia 3r dia 4rt dia 5è dia 6è dia 

 Esmorzar de les 9h a les 10h 
Activitats conjuntes de matí de 10 a 13:00h 

Matí d’aventura 

(tir amb arc, 

orientació, 

slackline, esquís 

gegants i hípica) 

Marxem a la 

platja 
Excursió a les 

caves i cata de 

vins. 

Matí alternatiu 

(Relaxació, 

massatges, ioga 

en família...) 

Matí de jocs 

cooperatius i 

cabanyes al 

bosc 

Dinar nens/es 

Dinar adults 
Dinar a un 

restaurant de 

la platja 
Dinar nens i nenes a les 13:30 h (vigilats pels pares i 

mares) Dinar adults 14:15 h 

Activitats pels nens/es de 14.15h a 16.30h 

Berenar 

Arribada, 

presentació i 

allotjament 

Temps lliure en 

família 
Platja 

Temps lliure en 

família 

Temps lliure en 

família 

Bon viatge! 

Fins aviat!! 

Activitats per compartir de tarda de 19h a 20h   

Aquagim a la 

piscina 

Danses 

afrocaribenyes 

Tornada a la 

instal·lació 

Taller de cuina 

Ens preparem unes 

bones pizzes, 

naturals i 

saludables 

Experiència 

aquàtica 

Sopar nens i nenes a les 20:30h (vigilats pels pares i mares) Sopar adults 21:15h 
Activitats de nit de 21:15h a 22:30h 

Nit de 

coneixença 

Nit de  

Country  
Caraoke Nit Italiana 

Revetlla de 

l’Illot 

Bona nit! 
Suggeriments a les hores lliures: Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Sitges...  

Del 4  al 9 d’agost del 2014 

Adults                       288€ 

Nens (de 4-12 anys)      230€ 

Nens (de 2-3 anys)     200€ 

Estada del 1r dia a partir de les 16h fins el darrer després de dinar 
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Singles amb nens (La Devesa)    AGOST   

 
Tenim un programa de vacances pensat perquè pares/mares i els seus fills gaudeixin d'unes 

vacances plenes de diversió i amistat  en un entorn immillorable al mig de la natura.  

 

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! 

 

 Informació general   

 

Distribució d’habitacions:  

Cada família te una habitació amb bany equipada amb roba de llit i tovalloles.  

 

Funcionament dels àpats: 

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, cuidant en tot 

moment els problemes d’al·lèrgies que puguin haver-hi i respectant sempre els hàbits 

alimentaris. 

 

 

HORARI DELS ÀPATS: 

Esmorzar:  de 9:00 a 10:00h 

Dinar:   a les 13:30h nens i a les 14:15h els adults 

Sopar:  a les 20:30h nens i a les 21h els adults 
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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.   

 
Programa de l’estada                                       
 

 

 

 

GRATUÏTES 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

1r dia 2n dia 3r dia 4rt dia 5è dia 

Esmorzar de les 9h a les 10h 

Activitats conjuntes de matí de 10 a 13h 

Arribada, 
presentació i 
allotjament 

Excursió a Rupit 
Excursió pels 
volcans de la 

Garrotxa (Volcà 
Santa Margarita) 

 

Excursió a les 
Roques Encantades 

Circuit d’aventura 
Rocòdrom, tir amb 

arc, pista –
americana,... 

Tots a la piscina!! ( amb pares i mares ) Tots a la piscina!! ( amb pares i mares ) 

Dinar nens i nenes a les 13:30 h (vigilats 

pels pares i mares) Dinar adults 14:15 h 

Dinar en un 
restaurant de la 

zona 

Dinar nens i nenes a les 13:30 h (vigilats 

pels pares i mares) Dinar adults 14:15 h 

Activitats de tarda per nens i nenes de 14:15h a 

17:30h 

Els pares i mares que vulguin es poden afegir a 

l’activitat! 

Visita a la fàbrica 
de la Fageda 

Activitats de tarda 

per nens i nenes de 

14:15 a 17:30h 

Bon viatge! 

Fins aviat!! 

Marxem a fer 
cabanes i natura al 

bosc 
 

Berenar + temps 
lliure en famñília 

Team Building 
Tornada a la 
instal·lació 

Preparem la festa + 
gimcana marrana 

Temps lliure en família 

Sopar nens i nenes a les 20:30h (vigilats pels pares i mares) Sopar adults 21:15h 

Activitats de nit de 21:15 a 23:00 

Joc d’estratègia per 
a adults i nens/es 

Joc de nit + 
orientació nocturna 

L’univers: nit 
d’estels. 

Crazy party 

Bona nit! 

Suggeriments de llocs per visitar a les estones lliures: 

Can Toni Gros ( Cal Colom ), La Salut, Pantà de Sau 

O també podeu quedar-vos a la nostra terrassa i/o piscina. 
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Preus i condicions  

 

 

 

Clica AQUÍ per veure la fitxa de la casa  

 

Inclou: 

4 pensions completes  + 1 dinar a la Garrotxa + monitoratge + activitats descrites en la 
programació 
Visites programades  (no el transport) + IVA  del 10% 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 18  al 22 d’agost del 2014 

Adults                       280€ 

Nens (de 3-12 anys)      225€ 

Estada del 1r dia a partir de les 11h fins el darrer després de dinar 
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L’Illot Gran       Santa Fe del Penedès- Alt Penedès 

 

 

 

 

 

Núm. de registre506 
 
Habitacions de 4 a 20 places 
Banys comunitaris i privats 

Sala polivalent 
Bosc propi 
Piscina 
Zona esportiva i infantil 
Entorn natural envoltat de vinyes i bosc  
Casa adaptada per a minusvàlids 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

La Devesa                    Rupit- Osona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Núm. de registre 94 
 

Habitacions de 4 a 30 places 
Banys comunitaris  

Sala taller i sala polivalent 
Piscina 
Entorn Natural 
Esplanada amb ombra 
Circuit d’aventura (rocòdrom, tir amb arc, 
orientació,...) 
Casa adaptada per a minusvàlids 

 

 

 

 

 

 

  

Instal·lacions 
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