
> FULL DE TARIFES - COLÒNIES A CAN PALÓS:

L’Aula  Natura  de  Can  Palós  ofereix  servei  de  colònies  per  a  grups  escolars  o
d’associacions  reduïts.  S’ofereixen  3  modalitats  que  tot  seguit  detallem.  Per  a
qualsevol dubte o aclariment podeu contactar a aulanatura@canpalos.cat  .  

> Pensió completa

Aquesta opció inclou la pernocta i els àpats, així com la presència del director de la
casa amb un vehicle per a resoldre qualsevol emergència sobrevinguda.

No inclou cap tipus d’activitat dirigida, que aniran a càrrec dels responsables del grup.

> Pensió completa +  1 activitat per cada nit d’estada

Aquesta opció inclou la pernocta i els àpats, així com la presència del director de la
casa amb un vehicle per a resoldre qualsevol emergència sobrevinguda.

Inclou una activitat dirigida per l’equip d’educadors de l’Aula Natura, a escollir en horari
de tarda o de matí. La resta d’activitats aniran a càrrec dels responsables del grup.

> Pensió completa +  activitats 24h

Aquesta opció inclou la pernocta i els àpats, així com la presència del director de la
casa amb un vehicle per a resoldre qualsevol emergència sobrevinguda.

Inclou activitats dirigides de matí, tarda i nit, així com la vigilància durant alguns temps
lliures, des de l’arribada del grup fins a la seva marxa. Les estones lliures no vigilades i
l’hora de dormir aniran a càrrec dels responsables del grup.
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> TARIFACIÓ

Tipus de colònies 1 nit 2 nits

Pensió completa* 31,00€ + IVA (10%) 62,00€ + IVA (10%)

Pensió completa +  1 activitat 41,00€ 82,00€

Pensió completa +  activitats 24h 54,00€ 108,00€

Pensió completa acompanyants 31,00€ 62,00€

Serveis addicionals:

Dinar 1r dia 7,00€ / pax

Activitat extra 9,00€ / infant

Transport en autocar consultar*

Circuit d’aventura  + visita a Catalunya en
Miniatura:

- A partir de 3r de Primària

- Implica desplaçament a peu de 45’ d’anada i 45’ de
tornada

-  Activitat de tot el dia

 - Inclou pícnic

15,00€ / infant

Condicions:

Les colònies a s’ofereixen per un mínim de 15 participants i un màxim de 32 (acompanyants inclosos)

Per fer la prereserva cal enviar un correu a aulanatura@canpalos.cat indicant les dates, el número previst de
participants i el tipus de pensió.

Un cop acordada la data, segons disponibilitat, s’enviarà el pressupost definitiu i caldrà fer pagament de la
bestreta del 40% per fer efectiva la reserva.

La resta del pagament es farà segons factura emesa un cop passada l’estada, i en base al participants finals.

*La pensió completa es factura amb IVA (10%) ja que no és un servei educatiu, sinó d’hosteleria. La resta de
pensions es facturen com a activitat educativa, que inclou servei de pernocta i avituallament.
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