
Allotjament, pensió completa i activitats

Temporada Baixa

Vallclara, Poblet, 
Prades Tamarit

SENSE ANGLÈS*
EN ANGLÈS**

SENSE ANGLÈS*
EN ANGLÈS**

2 dies: Inclou 1 pensió completa (1 nit) 
+ 1 dia d’activitat (1M+1G+1T+1N) 

+ 1,5h benvinguda/descoberta
52,90€ 58,19€ 54,10€ 59,51€

3 dies: Inclou 2 pensions completes (2 nits) 
+ 2 dies d’activitat (2M+2G+2T+2N) 

+ 1,5h benvinguda/descoberta
105,80€ 116,38€ 108,20€ 119,02€

Infantil + 
Primària
(de 3 a 12 anys)

*Maig i juny: Tamarit reserves només amb activitats.

*No disponible dimecres, dijous i divendres de temporada alta.Activitat de matí de 10.30h a 13.30h

M: 10h - 13h / G: 14:30h - 15:30h / T: 16h - 19h / N: 21:30h - 23:00h (Infantil i Cicle Inicial de 21:00h a 22:30h)

*IVA no inclòs
** Activitats exemptes d’IVA

Secundària 
(de 13 a 16 anys)

Grups escolars

Calendari de tarifes

Temporada Baixa Temporada Alta

PREUS RESIDÈNCIA 
(IVA no inclòs)

Vallclara, 
Poblet i 
Prades

Tamarit
Vallclara, 
Poblet i 
Prades

Tamarit*

Pensió completa 27,20€ 28,40€ 29,30€ 31,10€

Allotjament + esmorzar 20,80€ 22,00€ 22,50€ 23,80€

Mitja Pensió 22,60€ 23,90€ 24,40€ 25,90€

Àpat extra 8,00€ 8,00€ 8,00€ 8,00€

PREUS D’ACTIVITATS (IVA no inclòs)  
INCLOU CRÈDIT DE SÍNTESI PER SECUNDÀRIA

Temporada Baixa Temporada Alta

Activitat amb monitor al matí o a la tarda 9,70€ 10,60€

Activitat amb monitor a la nit 6,30€ 6,80€

Activitat amb monitor de matí, guàrdia horari dinar, tarda i nit 25,70€ 28,00€

VISITES D’1 DIA* (IVA no inclòs) Temporada  Baixa Temporada Alta

Activitat de 3h matí + dinar + 1h de guàrdia 19,60€ 20,40€

Activitat de 3h matí sense dinar 11,40€ 12,50€

Temporada Alta

Vallclara, Poblet, 
Prades Tamarit

SENSE ANGLÈS*
EN ANGLÈS**

SENSE ANGLÈS*
EN ANGLÈS**

57,30€ 63,03€ 59,10€ 65,01€

114,60€ 126,06€ 118,20€ 130,02€

PREUS DE PACKS INFANTIL I 
PRIMÀRIA

Temporada Baixa Temporada Alta

Vallclara, 
Poblet i 
Prades

Tamarit
Vallclara, 
Poblet i 
Prades

Tamarit*

30,00€ 31,30€ 32,30€ 34,30€

22,90€ 24,20€ 24,80€ 26,20€

24,90€ 26,30€ 26,90€ 28,50€

8,80€ 8,80€ 8,80€ 8,80€

TARIFES 2020

COLÒNIES 
PORTAVENTURA

WORLD

Tots els mestres 
gratuïts!

amb monitors
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Hotel + 2 dies Park + activitats



• La casa quedaràreservada quan els 
administradors rebin l’importde la paga i senyal 
juntament amb el contracte degudament signat o 
bé es deixi una targeta de crèdit com a garantia.
• La resta de l’import de l’estada es liquidarà 
abans de deixar la casa en el cas de grups 
i escoles. En les estades de cap de setmana, 
famílies o esdeveniments especials es procedirà 
segons cada cas.
• En cas d’anul·lació total de l’estada, la paga i 
senyal no serà retornada.
• En els grups de caps de setmana i famílies si la 
cancel·lació es produeix durant els 7 dies anteriors 
a la data d’arribada es cobrarà el 100% de 
l’estada.
• Si es produeixen baixes de les places 
contractades, caldrà pagar un suplement per 
plaça i dia que s’indicarà al mateix contracte 
(normalment un 50%).
• L’import total de l’estadaque apareix al contracte 
no incloul’IVA, que s’aplicarà sobre el total de la 
facturaamb el tipus en vigor a la data de l’estada.
• El document fiscalacreditatiu de factura  
seràenviat al responsable del grup un cop 
abonat l’import total de l’estada. Per a qualsevol 
reclamació posterior s’hauràde mostrar la factura 
degudamentsignada i segellada.
• En cas de desperfectes o pèrdues de material, 
s’abonarà l’importjuntament amb la factura.

RESPONSABILITATS

• El responsable del grup es compromet a fer 
complir les normes establertes al seu grup,
a deixar la casa en les mateixes condicions 
que l’ha trobada i a abonar els desperfectes 
o la pèrdua de material que s’hagi ocasionat. 
Qualsevol conseqüència derivada de les 
actuacions del grup anirà a càrrec del 
responsable.
• S’entén per responsable del grup la persona 
que signa el contracte de la reserva o en cas 
d’absència, la persona que organitza l’estada
o se’n fa càrrec durant els dies contractats.
• El responsable del grup es farà càrrec durant 
l’estada dels casos de malaltia o accident que es 
produeixin a la casa. Els casos més greus
o amb implicacions legals, es resoldran amb la 
institució que representa.
• Els serveis mèdics i les medecines aniran a 
càrrec del grup assistent.
• La casa disposa de pòlissa d’assegurances que 

Ocupació mínima de la casa: 20 persones 
prèvia consulta de disponibilitat. Si el grup 
és inferior, cal demanar si la casa està en 
funcionament.
Els caps de setmana, l’horari d’entrada serà a 
partir de les 10h si s’entra a dinar, i a partir de les 
16h si s’entra a sopar.
Les habitacions caldrà deixar-les lliures a les 10h 
del matí del dia de sortida. Es podrà fer ús de la 
instal.lació durant el dia fins a les 13h si no es té 
el dinar contractat i fins a les 17h si es té dinar el 
contractat.

CONDICIONS DE LES ACTIVITATS

CONDICIONS GENERALS

RESERVES

• El servei d’activitats es contracta a part del
servei d’allotjament.
• En el preu d’activitats s’inclou el monitoratge
segons ràtio i horari contractat.
• Els horaris d’activitats són de 10h. a 13h. al
matí; de 16h. a 19h. a la tarda, i de 21:30h.
a 23h. al vespre, de 21:00h. a 22:30h. els
alumnes d’eduació infantil i cicle inicial.
• S’inclou la vigilància al pati de 14:30h. a
15:30h. per tal que els mestres puguin dinar,
s’inclou sempre i quan es contracti el servei
de dinar amb el pack d’activitats. Les estones
lliures, el menjador i les nits són a càrrec
dels mestres. (Recomanem al professorat, el
seguiment de les activitats).
• Tot el material necessari per a la realització
dels tallers està inclòs en el preu.
• Els dossiers i fitxes educatives per al 
desenvolupament de les activitats estan incloses en 
el preu.
• Ràtios d’activitats dirigides: 15 alumnes per
Educació Infantil i Cicle Inicial de Primària;
20 alumnes per Cicle Mitjà, Cicle Superior i
ESO (per fer grups més reduïts caldrà pagar
un suplement).
• El monitoratge a les estones lliures i a l’hora
de dormir anirà a càrrec dels mestres.
• Les entrades de les visites a museus es contracten 
a part.
• El grup de monitors de les activitats amb anglès 
està format per monitors nadius de parla
anglesa i monitors no nadius amb un excel.
lent nivell d’anglès. 

MENJADORS

• El servei de menjador és “Self-Service”. Cadascú 
portarà una safata, agafarà els estris i serà servit 
per les cuineres. Després de menjar, s’ha de portar 
la safata al seu lloc, recollir els estris i les deixalles 
de damunt les taules i deixar el menjador net.
• Els horaris dels àpats són aproximadament:
- Esmorzar: 08:30h.
- Dinar: 13:00h.
- Berenar: 17:30h.
- Sopar: 20:00h. 

• Qualsevol canvi en l’horari s’ha de comuni-
car a l’encarregat de la casa.
• La cuina quedarà tancada a partir de
les 22h. de la nit (referència al Decret 
269/1985 de la Generalitat de Catalunya).
• Per a la possible preparació de pícnic, s’ha 
d’avisar amb suficient antel·lació i abans de 
venir a la casa.
• No cal portar tovalló. La casa disposa de 
tovallons de paper.
• L’alimentació és estudiada acuradament per 
poder donar als infants i adults una dieta sana 
i equilibrada.
• Si algú vol repetir, ho podrà fer les vegades 
que vulgui. Per beure hi ha aigua fresca.
• Es preparen les dietes especials que es 
requereixin.

DORMITORIS

• Cada llit disposa de llençol de sota i 
coixinera.
Aquesta roba es canvia al finalitzar cada
estada.
• Cadascú s’haurà de portar el sac de dormir o
bé els llençols i les tovalloles de bany.
• La casa disposa de mantes per a les persones
que ho sol∙licitin i d’un servei de lloguer de
llençols i tovalloles.
• Com a mesures higièniques, no es permet
beure ni menjar a l’interior de la residència.

cobreix la responsabilitat civil derivada dels danys 
i els perjudicis produïts a persones del grup o a 
terceres persones, que per motiu de la propietat 
o del desenvolupament dels serveis contractats 
puguin ser afectades.
• La casa compta amb un cotxe per a casos 
d’emergència. Aquest cotxe d’emergència es 
podrà utilitzar sempre que la casa no quedi 
sense cap responsable i sempre que no sigui 
més tard de les 23h. A partir d’aquesta hora es 
proporcionaran telèfons i informació de serveis de 
taxis propers per poder fer trasllats. La casa està 
exempta de l’obligatorietat
dels trasllats dels clients. Per evitar possibles 
problemes recomanem als grups que portin 
almenys un cotxe propi.
• A la casa sempre hi ha una persona com a 
responsable, tant de dia com de nit.
• Ús de l’equip de música: la casa pot oferir el 
servei d’ús d’una sala per a discoteca, sem-
pre que no estigui utilitzada per grups amb 
monitoratge de la casa. També s’ofereix el servei 
de lloguer d’equip de música professio-nal, però 
sempre amb DJ de l’empresa com a requisit 
imprescindible. Cal consultar la tarifa de servei.

NORMES D’UTILITZACIÓ DE LA CASA

• Les habitacions s’hauran de deixar lliures abans 
de les 10h. del matí, per tal de poder‐les netejar 
per al pròxim grup. La casa dispo-sa d’un espai 
per poder deixar les maletes. El nou grup que 
arriba a la casa s’hi instal∙larà tan aviat com 
pugui, normalment just abans de dinar.
• La casa disposa de material esportiu. En tot 
cas, s’aconsella als responsables del grup que en 
portin de propi, o bé que es facin responsables 
del material que se’ls deixa. En cas de pèrdua 
d’aquest material s’haurà d’abonar l’import.
• No es permet fumar a la casa (Decret
10/1991 de la Generalitat de Catalunya).
• Queda expressament prohibit subministrar
o consumir begudes alcohòliques en tota la casa 
(Decret 20/1985 de la Generalitat de Catalunya).
• D’acord amb el Decret 31/1989 de la 
Generalitat de Catalunya, queda prohibit fer foc 
en qualsevol punt de l’exterior i en cap època de 
l’any.
• Per tal de respectar el descans de tots: infants, 
adults i monitors hi haurà d’haver silenci a partir 
de les 23h. de la nit.
• Els usuaris hauran de mantenir l’habitació neta, 
la roba ordenada i els espais comuns.
• Al bosc i a la muntanya s’ha de tenir cura de 
l’entorn i vigilar on deixem les deixalles.

NOTA: La casa es reserva el dret de fer qualsevol canvi d’horari en els 
programes d’activitats en funció del nombre de grups i la climatologia.
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NOTA: L’IVA no està inclòs en els preus de les tarifes. S’aplicarà amb 
el tipus vigent del dia de l’estada.

Aquesta carta està impresa en paper reciclat i 
certificada pel FSC®.
La certificació FSC® garanteix que aquests 
productes estan impresos en materials provinents 
de boscos o es respecten estrictes estàndards 
mediambientals, socials i econòmics.


