
Camp d’aventura amb
tirolines i ponts flotants
Ruta d’orientació amb
brúixola
Rocòdrom
Tir amb arc
Trekking to Palera
Survival skills
Acrosport and slackline
Gymkhanas
Swimming games
Swimming pool
Holi party
Nit d’estels als glampings
Nits temàtiques
Lots of surprises!

Un dia al parc aquàtic
AquaBrava de Roses
Excursió i bany a les gorgues
del Borró
Excursió a Besalú

Programa
d'activitats

També inclou

Emocions per
a tota la vida!

Albaestiu 2023

Aprofitarem que ens trobem en un entorn
excepcional a nivell paisatgístic per gaudir
d'activitats esportives plenes d'aventura al mig
del bosc, tot posant en pràctica l'anglès de
manera lúdica. A més, cada nit serà especial
gràcies a les activitats de nit temàtiques que us
oferim. Tot això amb excursions úniques i moltes
ganes de compartir experiències i emocions!

Multiaventura - Anglès

De 14 a 17 anys, a Mas Gircós



Les activitats
estrella!

www.albaestiu.com 972 59 05 07albaestiu@albaserveis.com

Camp d'aventura

Viurem l'experiència de superar obstacles entre els arbres i
gaudir de la gran tirolina del camp d'aventura de Mas
Gircós.

Les basses del Borró

Ens banyarem a una gran piscina natural, en l’aigua fresca
que ens regala l’Alta Garrotxa. Una de les millors
experiències per rebaixar la calor de l’estiu! 

Nit d'estels: glamping sota les estrelles

Ens agrada molt dormir a la casa de colònies... però encara
més fer una nit de bivac sota les estrelles! Els joves viuran
l'experiència de dormir dins d'una tenda glamping. 

Festa holi!

També coneguda com a festa dels colors, on tot és alegria
i diversió! Música, balls, creativitat... Tot això a través de la
pintura en pols, que sempre encanta als i les joves.

Excursió a Besalú

Descobrirem la vila comtal de Besalú. Conèixer els costums
medievals els serà de gran ajuda pel torneig medieval de
proves que els espera a Mas Gircós!

Parc aquàtic de Roses

Enguany farem una sortida ben refrescant i d'allò més
divertida al parc aquàtic AquaBrava de Roses, on
gaudirem de més de 20 atraccions d'aigua!


