Benvingut a la
nostra nau..

Casal
temàtic

Aquest estiu els nens
gaudiran del temps de
lleure en un entorn
natural i únic. Ideal per
desenvolupar les seves
habilitats creatives,
esportives i de relació
amb els companys, en un
procés d’aprenentatge
lúdic constant.
Partint de l’eix central de
la nau viatgera, els nens
es convertiran en
exploradors que aniran
descobrint planetes mai
descoberts on tot pot ser
possible i haurem de
trobar la manera de
poder tornar a la terra.
A més a més totes les
activitats, els tallers, els
jocs i les gimcanes que
farem, estaran
relacionades amb
aquesta temàtica i al
migdia ens remullarem a
la piscina amb jocs
d’aigua

Aquest estiu ens traslladem a Mas
Sedó un entorn natural i únic per
desenvolupar activitats lúdiques i
esportives per nens de 3 a 12 anys

ACTIVITATS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zumba kids
Ioga/Dansa infantil
Multiesports
Taller arts & Crafts
Teatre
Taller Masterchef
Taller de circ
Let’s english
Cuidem l’hort
Inflables
Gimcanes temàtiques
Piscina i jocs d’aigua

Les activitats es duran a
terme a les instal·lacions de
Mas Sedó, Els nens podran
gaudir de les activitats
lúdiques i educatives en
aquest entorn únic.

•
•
•

Preus
De 9 a 14h
1
2
3
4

Setmana
Setmanes
Setmanes
Setmanes

70€
125€*
175€*
210€*

*Per gaudir de descompte de dues setmanes o més s’ha

•

Gran sala polivalent
Jardins per jocs i
gimcanes
Piscina privada amb
zona infantil amb
socorristes titulats pels
jocs i activitats a la
piscina
Llac artificial

PROMOCIONS

Informació i inscripcions

Promoció especial inscriu-te abans del

Tel.

15 de maig Oferta 195€ 4 setmanes
10% Dte. Segon germà
SUPLEMENTS
Acollida de 7:45 a 9h (Esmorzar inclòs)
Preu 1 dia 6€
Preu 1 setmana 20€
Preu 4 setmanes 60€
Acollida de 14h a 14:30h (sense dinar)
Preu 1 dia
3€
Preu 1 setmana 8€
Preu 4 setmanes 25€

Els nens es divideixen en dos grups
segons l’edat.
Edat: GRUP A de 3 a 7 anys
GRUP B de 8 a 12 anys
Horari: 9 a 14h (sense dinar)
9 a 16h (amb dinar)
Servei d’acollida:
De 7:45 a 9h (Esmorzar inclòs)
13:30 a 14:30h (Sense dinar)
Durada:
25 de juny al 14 de setembre

de fer

la inscripció de les setmanes conjuntament es poden combinar
per separat. (No cal que siguin seguides)

Casal d’estiu

680.436.231, 693.937.467, 977091742

A partir del 16 d’abril de 2018
Email: info@lagarlanda.com
Què haig de portar?:
S’ha de portar: esmorzar, ampolla

Menjador de 13:30 a 16h (Dinar)

d’aigua amb el nom, xancles de goma
cordades, vestit de bany, tovallola,
calçat esportiu i mitjons.
Muda de recanvi

Preu 1 dia
10€
Preu 1 setmana 40€
Preu 4 setmanes 140€

Cal adjuntar fotocòpia de la
targeta sanitària

Tot marcat amb el nom

Activitats
Al Casal de Mas Sedó oferim:
•

Activitats esportives

•

Tallers de manualitats

•

Anglès

•

Zumba kids, ioga i dansa
infantil

•

Jocs aquàtics

•

Piscina

Tot el Casal estarà impartit per
monitors titulats i amb experiència.

