
Classes d'equitació
Itineraris de natura al galop
Camp d’aventura amb
tirolines i ponts flotants
Ruta d’orientació amb
brúixola
Rocòdrom
Tir amb arc
Trekking a Palera
Supervivència
Acrosport i slackline
Jocs i gimcanes d'aigua
Piscina
Festa holi
Nit d’estels als glampings
Nits temàtiques
Moltes sorpreses!

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 amb unes
instal�lacions molt ben equipades, per gaudir
d'activitats d'equitació i esportives plenes
d'aventura al mig del bosc! A més, cada nit
serà especial gràcies a les activitats de nit
temàtiques que els esperen. Tot això amb
excursions úniques. Tornaran sent uns grans
genets i genetes d'allò més aventurers i
aventureres!

Multiaventura - Hípica

De 10 a 13 anys, a Mas Gircós



Les activitats
estrella!

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

Equitació

Conviurem diàriament amb cavalls aprenent tècniques
d'equitació i passejant amb ells enmig de la natura! També
en tindrem cura i crearem un fort vincle amb ells.

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 nens i nenes
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 nens i nenes.

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!

Supervivència

Coneixerem l’entorn dels boscos de la casa de colònies i
quines eines ens ofereix per a poder viure-hi, aprenent
tècniques bàsiques de supervivència.


