ESTIU EN FAMÍLIA
Gaudeix del Solsonès i fes amistat amb altres famílies
en un entorn envoltat de natura

DATES
– 2-7 d'agost
– 9-14 d'agost
– 16-21 d'agost
PROGRAMA D'ACTIVITATS
DIMARTS:
15-19h Arribada de les famílies i joc lliure durant la tarda
20h Sopar a càrrec de l'Hotel Casa Albets
DIMECRES:
8h Esmorzar a càrrec d'una família
10h sortida cap al Zoo del Pirineu (35 minuts de cotxe)
11-14h Zoo del Pirineu
11-12h Exhibició de vol d'aus rapinyaires
12-13h Visita guiada
13-14h Toca-toca
Sortida cap a Cap del Pla (20 minuts de cotxe)
14,30h Dinar Cap del Pla
Desplaçament fins a l'Hotel (16 minuts de cotxe)
Tarda joc lliure a l'hotel
20h Sopar a càrrec d'una família

DIJOUS:
8h Esmorzar a càrrec d'una família
10h sortida cap al Salí de Cambrils (40 minuts de cotxe)
11h visita guiada al Salí de Cambrils
12-13,30h bany a la piscina de sal i joc pels voltants
14h Dinar Ca L'Agustí de Cambrils
Sortida cap a la Ribera Salada (20 minuts de cotxe)
Tarda a la Ribera Salada
Desplaçament fins a l'Hotel (19 minuts de cotxe)
20h Sopar a càrrec d'una família
DIVENDRES:
8,30h Esmorzar a càrrec d'una família
10,30h sortida cap a Solsona (18 minuts de cotxe)
Matí a Solsona
14h Dinar Mare de la Font
Desplaçament fins a l'Hotel (18 minuts de cotxe)
Tarda activitat/manualitat a l'hotel
20h Sopar a càrrec d'una família
DISSABTE:
8,30h Esmorzar a càrrec d'una família
10,30h sortida cap al Pantà de la Llosa del Cavall (39 minuts de cotxe)
11,30-12,30h Caiac a Relleus.cat. Cada família tindrà un caiac familiar
amb capacitat de fins a 2 adults i 2 nens
13,30h Dinar al Jardí (Sant Llorenç de Morunys)
Sortida cap a les Fonts del Cardener (10 minuts de cotxe)
Tarda fonts del cardener
Desplaçament fins a l'Hotel (45 minuts de cotxe)
20h Sopar a càrrec d'una família

DIUMENGE:
8,30h Esmorzar a càrrec d'una família
11h Comiat
PREUS

1 adult + 1 nen

2 adults + 1

2 adults + 1 nen 2 adults + 2

de 3-12 anys

nadó de 0-2

3-12 anys

anys
715,00 €
•

790,00 €

nens de 3-12
anys

874,00 €

958,00 €

Suplement de +14€ per infants de 6-12 anys (per l'entrada al Salí
de Cambrils).

•

Els infants de 2 anys que necessitin menú infantil pels àpats en
restaurants, el cost seria de +71€ en total. Els que comparteixin
plat amb els pares, no tindrien cost.

•

Si no s'omplissin les 9 habitacions i, per tant, quedés algun
esmorzar o sopar per cobrir, aquest àpat quedaria a càrrec de les
famílies que hi hagués. Bé podrien utilitzar la cuina, o anar a
algun restaurant de Solsona.

QUÈ INCLOU?
– Allotjament en una de les habitacions de l'Hotel Casa Albets 4*
(l'habitació es decidirà en funció de la quantitat d'adults i infants,
i de l'ordre de reserva).
– Totes les activitats proposades al programa.
– Tots els àpats suggerits al programa. Si no fos al restaurant
indicat, seria en un restaurant similar.
– Ús de les instal·lacions de l'Hotel Casa Albets en exclusiva.

Per tal de fer l'estada més econòmica, proposem que cada família es
faci càrrec d'un esmorzar o sopar per tot el grup, fent servir la cuina de
l'hotel. D'aquesta manera no farà falta que tothom cuini a tots els
esmorzars i sopars, només caldrà que cada família se n'ocupi d'un.
Quin esmorzar o sopar toca a cada família es decidirà en funció de
l'ordre de reserva (tindran preferència per escollir els que reservin
primer). En tots els casos fer-se càrrec d'un esmorzar o sopar implica:
– Comprar el menjar que faci falta.
– Cuinar-lo i preparar-lo per tot el grup.
– Deixar la cuina recollida en acabar.
Per tal de no repetir i saber què hi haurà a cada àpat, farem un grup de
w'up perque cadascú vagi dient la proposta que té per l'àpat que se li
ha assignat.
DADES PER FER LA RESERVA
– Nom:
– Email:
– Telèfon:
– Autoritzes a formar part del grup de w'up?:
– Hora d’arribada (15-19h):
– Gos i mida (11€/nit):
– Adults i d'infants (amb edats):
– Necessiteu bressol o barana pel llit? (fins a esgotar els que
tenim):
– Comentaris:
– Necessitats alimentàries especials?:

INFORMACIÓ D’INTERÈS
– Totes les habitacions disposen de roba de llit i tovalloles. També
oferim tovallola de piscina.
– Totes les habitacions tenen una nevereta tipus minibar, caixa
forta i secador de cabell.
– Totes les habitacions tenen aire acondicionat i calefacció.
– Durant l'estada no realitzem neteja diària d'habitacions per
defecte.
– Si viatja amb el seu gos, tenim llitets de gos i bols pel menjar i
beure.
– Tenim rentadora i secadora. El preu per utilitzar-la és de 10€ per
rentada de 15kg.
– El pagament de l'import restant es farà en el moment d'arribar a
l'hotel. Pot ser en efectiu o per transferència bancària, ja que no
disposem de datàfon.
La sortida (check out) haurà de ser abans de les 13h.
Per dur a terme l'estada, necessitem una participació mínima de
6 famílies. Si no s'aconseguís, quedaria anul·lada i es retornaria
l'import dels prepagaments.
La reserva queda confirmada amb el pagament del 20% de
l'estada. En cas de cancel·lació abans de 15 dies, es retorna
l'import del prepagament.
El pagament del 20% s'hauria d'efectuar al següent compte:
ES43 1491 0001 2630 0008 8903 (Triodos Bank). Poden enviar
el comprovant de pagament a info@casaalbets.cat.

