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Villa 
Engracia



Antic balneari construït l’any 1888, 
totalment renovat i equipat. Situat al 
Paratge Natural d’Interès Nacional Vall del 
Monestir de Poblet, i a tan sols 500 metres 
de la casa. 

LOCALITZACIÓ

Carretera de les Masies s/n
43440 L’Espluga de Francolí
(Conca de Barberà)

COM ARRIBAR?

WWW.ViLLAENGRACiA.COM 977 87 03 08iNFO@ViLLAENGRACiA.COM

8 Estudis de 2 persones
11 Apartaments de 2 dormitoris
8 Apartaments de 4 dormitoris
3 Villes de 3 dormitoris
1 Villa de 4 dormitoris
9 Habitacions dobles
2 Habitacions Magna

TIPUS D’APARTAMENTS:



Finca 
La Capella



WWW.FiNCALACAPELLA.COM 977 87 00 57iNFO@EDULONiA.COM

de Francolí, situada molt a prop del 

d’amplis jardins i boscos que limiten amb 

visual i que permet un contacte continuat 
amb la naturalesa.

LOCALITZACIÓ

Ctra.de Les Masies s/n. 
43440 Espluga de Francolí, Tarragona
(Conca de Barberà)

Habitació individual amb llitera
Habitació familiar matrimoni + 
llitera
Habitació familiar matrimoni + 
2 lliteres
Habitació familiar accés 
exterior llit matrimoni + llit

TIPUS D’HABITACIONS:

COM ARRIBAR?



El menú



APERITIU
Taula de pernil ibèric i formatges de proximitat

Pa de coca amb tomàquet
Assortit de croquetes:

Carn d’olla, bolets i de calamarssets a la seva tinta

PRIMER
Caneló de marisc amb la seva bullabessa

o
Carpaccio de tomàquet amb burrata i pesto

SEGON
Melós de vedella amb gratén de patata

o
Suquet de rap i gambes

POSTRE
Lemon pie

Dolços de Nadal: varietat de turrons i neules

BEGUDA
Vi blanc Clos de Montblanc Castell, Macabeu / Chardonnay

Vi negre Clos Montblanc Castell, Ull de llebre
Cava Rendé Masdeu

Aigua
Cafè, infusió, te

Bossa de cotilló i raïm de la sort

Menú adults
A partir de 16 anys



APERITIU
Taula de pernil ibèric i formatges de proximitat

Pa de coca amb tomàquet
Assortit de croquetes:

Carn d’olla, bolets i de calamarssets a la seva tinta

PRIMER
Sopa de galets

SEGON
Fingers de pollastre amb salsa barbacoa i patates palla

POSTRE
Lemon pie

Dolços de Nadal: varietat de turrons i neules

BEGUDA
Aigua

Refrescs

Bossa de cotilló i raïm de la sort

Menú infantil





Condicions
Generals



2 nits d’allotjament en habitació doble, doble magna o doble amb 
xemeneia 

Esmorzar bufet inclòs de 9:30h a 11:30h 

Sopar especial de cap d’any 

Sortida sense pressa (Fins les 17h.), sota disponibilitat. 

- Estada mínima 2 nits 

- No inclou tasa turística (0,66€ per persona i nit) per majors de 16 anys .

- Checkin a partir de les 14h.

- Checkout a les 12h .

desembre.

penalització en menys de 7 dies. 

Villa Engracia

Preu: 185€ per persona 

CONDICIONS DE RESERVA



- 1 nit d’allotjament en habitacions de 2, 3, 
4, 5 o 6 persones amb bany privat 

- Esmorzar bufet inclòs de 9:30h a 11:30h 

- Sopar especial de cap d’any 

- Campamanades conjuntes  

- Possibilitat de sala privada per grup, sota 
disponibilitat. 

- Sortida sense pressa (Fins les 17h.), sota 
disponibilitat. 

Finca La Capella

TAULA DE PREUS

SERVEI PRIMÀRIA SECUNDÀRIA ADULTS

Sopar especial del dia 31/12 + 
Allotjament + Esmorzar del dia 01/01 58,00€ 68,00€ 106,00€

Suplement dinar del dissabte 31/12 9,00€ 10,90€ 12,80€

Suplement dinar del diumenge 01/01 10,50€ 14,40€ 18,00€

Suplement sopar i allotjament del dia 
30/12 + esmorzar del dia 31/12 27,80€ 32,60€ 37,30€



desembre 

penalització en menys de 7 dies. 

- El menú de cap d’any és el mateix per tots els grups. Els nens disposen 
d’un menú infantil. 

- El servei és tipus self-service. No es disposa de servei de cambrers en 
cap dels serveis que es poden contractar.  

- La distribució d’habitacions i sales es farà un cop el grup arribi a la 
instal·lació.  

- En tots els àpats hi ha inclosos l’aigua, el vi i el servei de cafè.  

- Es podran utilitzar totes les instal·lacions exteriors i interiors 
disponibles, excepte aquelles reservades concretament per a cada grup. 
La casa podrà ser compartida amb altres grups.  

- L’entrada a la casa de colònies serà a les 18.00h. si s’entra a sopar i a les 
11.00h. si s’entra a dinar. 

- La sortida de la casa de colònies serà el dia 01/01 a les 13.00h. Les 
habitacions hauran de quedar lliures a les 12h. del dia de sortida.  
Les condicions generals d’Edulònia seran aplicades per cap d’any.  

- Per tal de que la instal·lació pugui oferir aquest paquet cal que hi hagi 
un mínim a la casa. Cal consultar disponibilitat. 

CONDICIONS DE RESERVA
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