CAP DE SETMANA A “CAN BAJONA” EN FAMILIA
Can Bajona es troba al mig del bosc, en un entorn tranquil per poder desconnectar i gaudir amb tota la
,
família d’un cap de setmana divertit amb tot d’activitats
que poden participar-hi tant adults com nens.
Us oferim les seguents propostes:
a) Entrada a dinar del dissabte i sortida del dinar del diumenge ( 1 pensió completa + dinar)
Monitoratge el dissabte per la tarda, activitat de nit (joc de nit i festa) i activitat el diumenge.
Dintre de les activitats inclou el circuit d’aventura a partir de 8 anys, volta a cavall, competicions
medievals.... (poden participar adults i nens)
Per els mes peques volta amb carro, visita a la granja.
Servei de vigilància a la zona d’esbarjo, durant la sobretaula del pares.
Preu per adult : 61,50 euros
Preu per a nen: 49,90 euros
b)Entrada a dinar del dissabte i sortida del dinar del diumenge ( 1 pensió completa+dinar)
Monitoratge el dissabte per la tarda, activitat de nit (joc de nit i festa) i diumenge podeu fer una
excursió per el bosc i entorn de la casa. ( us facilitarem un planell de la ruta)
Gaudireu d’unes magnifiques vistes de les nostre muntanyes i el pantà de Sant Ponç
Preu per adult : 57,50 euros
Preu per a nen: 47,50 euros

c)Entrada a sopar del dissabte i sortida del dinar del diumenge ( 1 pensió completa)
Monitoratge el dissabte per la tarda o diumenge pel mati, sense activitat de nit. Igualment, podeu
fer una excursió per el bosc i entorn de la casa
Preu per adult : 46,50 euros Preu per a nen: 35,90 euros
(tarifes amb IVA inclòs)
* GRUPS MAJORS DE 15 PLACES
* Si ho preferiu, us podem fer la vostra proposta a mida de les vostres necessitats.

CAP DE SETMANA A CAN BAJONA EN FAMILIA
Us mostrem algunes de les activitats programades que es poden dur a terme el cap de setmana en família on podran participar-hi grans i petits!

* Circuit d’aventura i tirolines

HORARI BASE

* Rocòdrom
* Tir en arc
* Visita a la nostra granja i volta amb el carro o be amb cavall ( la Lluna)
* Competicions medievals o esportives

* Gimcanes i jocs de pistes ...
* Cursa d’orientació i Geocaching
* Excursió per el nostre entorn (pantà de Sant Ponç)

* Jocs de nit, vetllades musicals, festa d’alguna celebració....

.

DISSABTE
11.30 a 13.00: Arribada, presentació i
instal·lació
13.00 a 13.30: Estona lliure d’abans
de dinar.
13.30: Dinar.
14.30 a 15.00: Estona Lliure per anar
a la zona esportiva, parc infantil, pati,
bosc, jugar a Ping-Pong, fer
cabanes, passejar, saletes de de
descans, habitacions…
15.00 a 17.00: Activitat de tarda.
17.00: Berenar.
17.30 a 19.00: Continuem amb
l’activitat de tarda.
19:00 a 20:30: Estona lliure.
20:30 a 21:30: Sopar.
21.30 a 22:30: Joc de nit + vetllada
DIUMENGE
9.00: Esmorzar
9.30-10.00: Estona Lliure
10.00 a 13.00: Activitat de matí.
13.00 a 13.30: Estona lliure d’abans
de dinar.
13.30: Dinar.
14.30 a 15.30: Estona lliure.
15.30 : comiat de monitoratge i l’hora
dels adéus.

CAP DE SETMANA A “CAN BAJONA” EN FAMILIA
•
•

Habitació per a cada família de 4, 6 i 8 places totes amb bany complert. Disposen
de llençol de sota, coixinera i mantes. 1 habitació adaptada per a minusvàlids
Cuina casolana, d’elaboració pròpia amb productes de temporada i proximitat

•
•

Menús adaptats per qualsevol tipus de regim i al·lèrgies
Equip de monitors de la casa

Informació i reserves:
info@canbajona.com
www.canbajona.com
973.29.93.63 – 608.19.12.55

