
www.albaest iu.com

Amb les colònies Albaest iu només et caldran una o 
dues setmanes per fer el que més t?agrada.

Colònies de Mult iaventura, Hípica, Anglès i 
Robòt ica!

Crea records per sempre  

Colònies lúdiques, creat ives i sense classes, 
amb professionals especialitzats.

Per a nens i joves de 7 a 17 anys, adaptem les 
estades i els programes d'act ivitats a totes les 
edats.

25 anys d'experiència en lleure

Els nostres clients han crescut amb nosaltres i cada 
any volen viure noves emocions. 

Albaest iu és el punt  de t robada de vells i nous 
amics. 

Ctra. d'Olot, 29

Besalú - 17850

972 59 05 07

albaest iu@albaserveis.com

ALBAESTIU

Contacte

Quan comença l'aventura?

- Setmana del  24 de juny  al 30 de juliol
- Setmana del 30 de juny al 7 de juliol
- Setmana del 7 al 14 de juliol
- Setmana del 14 al 20 de juliol
- Quinzena del 24 de juny al 7 de juliol
- Quinzena del 30 de juny al 14 de juliol
- Quinzena  del 7 al 20 de juliol

https://albacolonies.com/colonies-estiu/
mailto:albaestiu@albaserveis.com


1 Mult iaventura 

Un programa ple d?esports d?aventura i 
act ivitats físiques. Piscina, espais 
d?esport, rocòdrom, pista de t ir amb arc i 
un Bosc Vert ical de t irolines i ponts. 
També gaudirem de sort ides úniques!

3 Anglès 

En aquesta estada 100% en anglès, els 
infants i joves part iciparan en el 
programa Alba Est iu?s Got Talent, un 
show on hauran de posar en pràct ica la 
seva creat ivitat  i imaginació. 

2 Hípica 

Conviurem amb cavalls aprenent 
tècniques d?equitació i passejant amb 
ells enmig de la natura. Tot això 
acompanyats sempre per un equip de 
professors t itulats especialitzats. 

4 Robòt ica

La ciència, la tecnologia, l?art  i 
l?enginyeria es combinaran per crear 
projectes amb robots diversos.  Tot això 
amb altres act ivitats de lleure com 
sort ides, jocs de nit , esports...

''En la vida, 

més valuós 

que el saber,

és el camí que es fa 

per adquirir-lo''

Combina les diferents temàt iques 

Mult iaventura + Hípica

Anglès 50% + Mult iaventura

Anglès 50% + Hípica 

Viu l'est iu que vols!

Una o dues setmanes

Podràs escollir entre colònies de 8 i  14 dies. En el 
cas de les colònies quinzenals, t indràs l'opció de fer 
l'estada d'una sola temàtica o bé una setmana de 
cada. 

Gaudiran d'un est iu fent el que  més els apassiona. 

Muntar a cavall, fer t ir amb arc, aprendre 
cançons en anglès, construir robots, t irar-se 
amb t irolina i molt  més.

Per què escollir Albaest iu:

- És l'elecció més natural i saludable per a la 
diversió i la convivència 

- Ens sent im part  important de l'educació dels 
nens, nenes i joves 

- Les nostres colònies es desenvolupen en 
entorns naturals privilegiats 

- Les nostres cases estan equipades amb les 
instal·lacions més completes

- Vetllem per la seguretat dels vostres fills 
com si fossin els nostres propis

- Treballem per oferir uns servei de qualitat  
en tots els àmbits 

LES TEMÀTIQUES



1 La Canova

Es troba al bell mig del Parc Natural de la 
Zona Volcànica de la Garrotxa, davant 
del volcà Croscat. Registre XCIJ: 035

3 El Clar del Bosc

Situada enmig dels boscos del Pla de 
l'Estany, a escassos quilòmetres de 
l'Estany de Banyoles. Registre XCIJ: 276

2 Mas Gircós 

Situada a pocs quilòmetres de Besalú, és 
una de les cases de colònies referents a 
la Garrotxa. Registre XCIJ: 252

4 Una setmana a cada casa

Les colònies de 15 dies poden ser 
canviant de casa i entorn, donant la 
sensació de viure dues colònies en una. 
Albaest iu s'encarrega de gest ionar els 
trasllats entre cases. 

La Garrotxa 

La Garrotxa ofereix tota mena de possibilitats. Els 
grups que s?allotgen a Mas Gircós i a  La Canova 
podem fer excursions a la vila comtal de Besalú, 
escalada a Sadernes, banyar-se al riu o a les 
gorgues, descobrir coves i un llarg etcètera 
d?act ivitats.

El Pla de l'Estany

L?entorn d'El Clar del Bosc, al Pla de l'Estany, és ideal 
per a aquells grups que volen gaudir de diferents 
act ivitats. Poden fer múlt iples rutes de senderisme, 
excursions al Bosc de les Estunes o bé una volta i un 
bany a l?Estany de Banyoles entre d'altres. 

Les cases de colònies d'Albaest iu estan situades a la 

província de Girona. Totes es troben en entorns 

naturals privilegiats amb moltes opcions 
d'excursions i  sort ides úniques durant les colònies.

Les instal·lacions:

- Piscines
- Camps d'aventura
- Pistes d'equitació
- Rocòdroms
- Pistes de t ir amb arc
- Pistes poliesport ives
- Jardins naturals 
- Sales polivalents
- Zona d'acampada
- Entorn privilegiat 
- A prop de punts de gran interès 

LES CASES 



Al llarg de tota l'estada podreu seguir les seves 
colònies per mit jà d'un blog intern on només 
vosaltres t indreu accés. 

Fotografies, vídeos, posts, escrits fets per ells... 

Els sent ireu ben a prop!

1 Variada i saludable

Els cereals, les verdures, les llegums i la 
fruita són els aliments principals dels 
nostres menús, complementats amb 
carn d?au, peix i, en menor mesura, carn 
vermella. 

3 Al·lèrgies i intoleràncies

Al llarg dels últ ims anys el nombre 
d?infants que requereixen dietes 
específiques ha anat en augment. A 
Albaest iu tractem qualsevol al·lèrgia o 
intolerància alimentària.

2 Ingredients de proximitat

Intentem que els nostres ingredients 
siguin de cult ius de proximitat i el més 
naturals possibles, incloent-ne també 
d?ecològics com el iogurt  o la farina. 

4 Alt res requeriments 

També oferim menús vegetarians i 
adaptats segons els requeriments a 
aquells part icipants que ho demanin.

Implicació en el creixement  

Bona part  del procés de creixement dels nens, nenes 
i joves ve marcat per la qualitat  alimentària. 

Des d?Albaest iu volem afavorir la salut  dels 
futurs adults en cada àpat  a les nost res cases. 

Reconeixement

El resultat d?aquesta implicació en la salut dels nens i 
nenes és el reconeixement per part  de totes les 
famílies que ens visiten i una gran sat isfacció per la 
tasca que duem a terme. 

L'alimentació saludable i de qualitat  és un dels 
punts forts d'Albaest iu.

L'ALIMENTACIÓ

Segueix les seves colònies!



1 Titulats

L'equip que us acompanyarà les 24h 
durant Albaest iu està format per 
monitors i directors de lleure 
degudament t itulats segons el Decret 
267/2016. 

3 Atents

Som molt  curosos a l?hora d?escollir els 
monitors que vet llaran pels nens i joves. 
Els monitors, el ritme i els horaris de les 
colònies estan especialment pensats per 
cada franja d'edat. 

2 Especialit zats

Per a cada temàtica concreta comptem 
amb professionals en l'especialitat  
corresponent, ja sigui en hípica, 
aventura, anglès o robòt ica. 

4 Divert it s

És est iu i, per tant, moment de 
divert ir-se. Amb els nostres monitors 
serà impossible no fer-ho: bromes, 
anèctodes, personatges, balls, cançons...  
Us ho passareu pipa!

Missió

La nostra missió és ajudar als menuts a incorporar 
valors de compromís morals, mediambientals, 
culturals i socials. 

Convert im la diversió en un mètode infalible 

d?aprenentatge. 

Visió

Volem ser una part  important en l?educació dels nens 
i nenes. Som conscients que a través de les nostres 
colònies podem donar suport a les aules.

Estem completament  bolcats en la nost ra tasca 

educat iva.

A Albaest iu incrementem la ràt io de monitors per 
nens/es exigida pel Decret 137/2016  de les 
act ivitats d'educació en el lleure amb menors de 18 
anys.

Els valors del nost re equip:

- Professionalitat
- Motivació 
- Responsabilitat  
- Empatia
- Sostenibilitat
- Respecte
- Solidaritat
- Hàbits saludables
- Seguretat
- Innovació
- Creat ivitat

ELS MONITORS

+ monitors = + supervisió i recursos educat ius



5% Ant ics clients

Volem tenir un detall per a tots aquells 
clients habituals que escullen any rere 
any les nostres colònies d'est iu. 
Contacta'ns i et  farem arribar el teu codi 
de descompte!

5% Segons germans/es

En cas d'inscriure a dos germans o 
germanes a les nostres colònies d'est iu 
el segon obt indrà un descompte fent ús 
del codi  DTE2GAE.

5% Grups de més de 5

Si aquest any veniu a gaudir de les 
colònies d'est iu en grup, també gaudireu 
d'un preu especial amb un descompte 
per part icipant amb el codi G5DTE19. 

9% Tercers germans/es

En cas d'inscriure a dos germans o 
germanes a les nostres colònies d'est iu 
el segon obt indrà un descompte fent ús 
del codi  DTE3GAE. 

Colònies sense cap cost  ext ra

Els part icipants disposaran de tot el material 
imprescindible per realitzar les act ivitats, sigui quina 
sigui la temàtica escollida. Els pares no s'han de 
preocupar per res. 

Sorteig a Instagram @albacolonies

L'equip d'Albaest iu vol em facilitar-vos la tasca 
d'organitzar les colònies d'est iu en tots els sent its.

Pensem en ells, però també en vosalt res. 

Com reservar:

- Entra a www.albaest iu.com
- Escull la franja d'edat  
- Tria la temàt ica 

- Selecciona les dates
- Aplica el codi de descompte i...

LES PROMOCIONS

VIU EMOCIONS 

PER A TOTA LA VIDA!

Sortegem 2 bonus regal de 250? cada un 
entre tots els inscrits!

Al nostre perfil d'Instagram @albacolonies 
trobareu el post del sorteig amb les  instruccions de 
part icipació. Molta sort !

https://albacolonies.com/colonies-estiu/


SALTA 
D'EMOCIÓ 

AMB 
ALBAESTIU

Alba Serveis Educat ius @albacolonies@AlbaColonies

972 59 05 07

albaest iu@albaserveis.com

www.albaest iu.com

 

https://www.facebook.com/albaserveis/
https://twitter.com/albacolonies
https://www.instagram.com/albacolonies/
mailto:albaestiu@albaserveis.com
https://albacolonies.com/colonies-estiu/

