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Can Castellvi
Restaurant ideal per anar amb nens i família. Situat en plena natura, a Collserola, amb granja i
activitats per als nens. Descans per a tota la família!

Mas Batllori :: Escola de Natura :: Casa de Colònies
El nostre centre es troba situat en plena natura rodejat de camps de conreu i bosc, això permet la
pràctica de tot un seguit d’activitats d’Educació Ambiental ...
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Casa de colonies a Girona, Ideal per Turisme familiar, Casals de Colonies i també per celebracions
com Casaments, festes privades, reunions familiars

Activitats a la natura
Després de caminar unes hores per la muntanya, reconforta tornar a una habitació àmplia, càlida i
ben decorada dins la tradició dels hotels de camp.

Ecoturisme, senderisme i activtats a la natura
Priorat, natura i paisatge El Priorat: natura, paisatge, història i gastronomia Tot un món de
sensacions per descobrir El Priorat és una comarca amb una gran ...

Vall Parc
CASAL D'ESTIU: Els estius al Club Esportiu Vall Parc es divideixen en: COLÒNIES i els STAGE
de TENNIS I de PÀDEL. Estan pensats per a que els nens puguin gaudir de ...

Refugi a la vall del Bac, Alta Garrotxa
Després de passar un cap de setmana amb vosaltres us donem les gràcies per la vostra acollida i
el vostre tracte. En petits racons com el vostre la vida adquireix ...

UNITAT 3 ELS RECURSOS DE LA NATURA
Quants telèfons mòbils has tingut en els darrers anys? ¿Per que els has canviat? He tingut uns 6
mòbils, i personalment per la edat que tinc trobo que es ...

L’Esqueix Cooperatiu
Recursos Educatius i de Lleure per a la transformació social
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Yelloh Village! Punta Milà
Per qué Nosaltres ♣ Perquè som petits i senzills. ♣ Perquè ens preocupem. ♣ Perquè les
vacances en familia que busques son més fàcils d'oferir en un ...

3

