
Comunitat educativa i entitats de lleure 

COST PER PERSONA I MÍNIMS PER A LES ESTADES

20 €/pax i nit Entre setmana       Mínim de 550€

De dv tarda a dg    Mínim de 850€
Resta de grups
25 €/pax i nit Entre setmana      Mínim de  650€ 

De dv tarda a dg  mínim de 1000€

Festius i ponts 

PERNOCTACIÓ AMB DRET A CUINA

ESTADES DE DIA 
Tots els grups 
4-10€/pax i dia
segons horaris i 

Entre setmana    Mínim de  175€

Cap de setmana   Segons activitat
temporada 

Consultar preus

Sense calefacció   
consultar 

Sense calefacció   
consultar 



Serve i  d 'àpat

MODALITATS EN EL SERVEI D'APATS 

Servei d'àpats i menjador     

Fem la compra i
cuinem plats concrets
que els guardem a la
nevera l lestos per 
 escalfar i  menjar.    

1/2 pensió         9€ pax

P.Complerta    20€ pax

1/2 pensió     20€ pax

P.Complerta  30€ pax

Esmorzar         6€ pax

1/2 pensió       15€ pax

P.Complerta    26€ pax

Amb dos cuiners i  la
vostra ajuda per parar i   
desparar i  servir.
Horaris pactats.  Temps
d'àpat=2hores.
Nosaltres ens
encarreguem de la
neteja dels plats  la 
 cuina.  

Servei de taula  

Us preparem un picnic perquè sortiu
d'activitat.  

 6,5€ pax

                       
3,75€ pax

Com en un restaurant,
nosaltres parem i
desparem taula i  també
servim i  netegem.
L'horari  dels àpats
s'adapta a les
necessitats.

Hora afegida   25€/h/2p

Servei de pícnic

Café-break 
Un mos per passar el  matí  o la tarda 

Servei de rentaplats
 30€/apat. Fns a 30 persones

Els deixeu apilats i  nets de menjar
així  com la cuina recoll ida i  ens fem

càrrec nosaltres



Fiança 
Mesures de control a  la cuina
Establient de límits 

Grups de: 

Fins a 20anys.
 Sense pares pernoctant 

MESURES PER PRESERVAR ELS NOSTRES VALORS

Fiança 
Límits 

Grups d':  

20anys i  25 anys

Compromís de deixar la casa 
igual que l'heu trobada 
Possible fiança 

Grups:

Diversos

  

Únicament per a grups     
d'adults i de convidats.
A cotitzar

Opció especial  
Pagar el  servei de
neteja  
  

F I A N Ç A : 5€ per mes i pax des de la data de reserva fins l'estada amb un mímim de 250€

L Í M I T S : Controlarem que la cuina quedi neta després de sopar i us ajudarem a distribuïr
les taules i cadires perquè estigueu bé i pogueu fer l'activitat de nit (si en teniu)
sense problema.  

M E S U R E S  D E  C O N T R O L  A   L A  C U I N A: Interessa que les tasques de neteja diàries es facin,
i i la cuina a fons, com a mínim, una vegada al dia.  Amb aqeust format, nosaltres us

fem el menjar /sopar i ens encarreguem de gestionar la resta d'espai del mejador. 


