CASAL DE NADAL

Us presentem la nova proposta del Centre excursionista de Terrassa, el CASAL
DE NADAL!

Seguint el model de les nostres activitats, oferim una alternativa a l’oci convencional que
pretén transmetre tots els valors muntanyencs a través d’activitats de lleure divertides i
molt variades! Farem excursions al parc natural, anirem a escalar al GeoBoulder, farem
activitats d’orientació, tallers de natura, gimcanes multiesportives i altres activitats
nadalenques!

Les excursions és realitzaran la segona i la tercera setmanes. Tenim una sortida al parc
natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, on farem una ruta senzilla però dinamitzada amb
l’eix d’animació i també tenim previst visitar el poble de Mura, situat al cor del parc i on
guarneixen els carrers de pedra per Nadal. Passejarem i jugarem amb la màgia dels seus
carrers i places que conserven, encara, l’encant medieval, i ens endinsarem al bosc per
veure el Gorg del Pare.

Obrim 30 places, per tant, no deixis passar els dies!
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Podran participar-hi els infants nascuts entre el 2006 i el 2016 i es dividiran en els següents
grups d’edat:
Grup petits: nascuts els anys 2016 – 2014. Capacitat: 10 infants
Grup Mitjans: 2013 – 2011. Capacitat: 10 infants
Grup Grans: nascuts entre 2010 – 2006. Capacitat: 10 infants

Els horaris a escollir son:
Matins: de 9 a 13.00 h
Mati i tarda: de 9 a 17.00 h (el dinar es porta de casa)
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També oferirem servei de matiners de 8.00 a 9.00 h
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Preus:
Setmana

Dies del casal

1a setmana 23 i 24 de desembre
2a setmana

27, 28, 29, 30 i 31 de
desembre

3a setmana 3, 4 i 5 de gener

Matí
(de 9 a 13 h)

Matí i tarda
(de 9 a 17)

Matiners
(de 8 a 9)

25 €

37 €

10 €

65 €

100 €

20 €

40 €
60 €
(opcional
(opcional
15 €
+7 de gener: 53 €) +7 de gener: 78 €)

Els segons germans tindran un 5% de descompte

Reunió de famílies presencial
el 15 de desembre a les 19.30 h
a la seu social del Centre Excursionista de Terrassa

Si teniu algun dubte, ens el podeu fer arribar al correu:

casalscet@gmail.com

Inscripció :
->
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