ESTADES ESPORTIVES FAMILIARS
Aquí teniu l’oferta d’estades que durem a terme entre el mes de maig i el mes d’octubre de 2022. Hi haurà dotze
torns a diferents hotels de l’illa.

MAIG
Data

Torn

Hotel

Localitat

13-15

T-1

Blau Punta Reina

Cala Mandia (Manacor)

20-22

T-2

Blau Punta Reina

Cala Mandia (Manacor)

27-29

T-3

HYB Eurocalas Aparthotel

Cales de Mallorca (Manacor)

JUNY
Data

Torn

Hotel

Localitat

3-5

T-4

HB EUROCALAS APARTHOTEL

CALES DE MALLORCA (MANACOR)

24-26

T-5

NA TACONERA

FONT DE SA CALA (CAPDEPERA)

SETEMBRE
Data

Torn

Hotel

Localitat

2-4

T-6

NA TACONERA

FONT DE SA CALA (CAPDEPERA)

9-11

T-7

NA TACONERA

FONT DE SA CALA (CAPDEPERA)

OCTUBRE

NOVETAT
La preinscripció es farà mitjançant un formulari
on sortiran tots els torns (en total, 12) i haureu
de triar les dates que us interessin.
La preinscripció s’ha de fer per unitats familiars
i, com a màxim, es poden sol·licitar sis unitats
familiars al mateix temps.
Les preinscripcions romandran obertes fins a un
mes abans de la data de l’estada.
Per a la inscripció i per al pagament totes les
famílies preinscrites rebran un missatge
electrònic amb les instruccions per fer la
compra.

informació
Telèfon d’informació: 971 145 004
De dilluns a dijous de 8 a 17 h
Divendres de 8 a 15 h

Data

Torn

Hotel

Localitat

30 set- 1-2

T-8

iberostar albufera park

muro

7-9

T-9

iberostar albufera park

muro

14-16

t-10

protur safari park aparthotel

sant llorenç

21-23

t-11

protur safari park aparthotel

sant llorenç

28-30

T-12

iberostar albufera park

muro

PREU
El preu mitjà de referència per un cap de
setmana (1 nit) per a una família de quatre (dues
persones adultes i dos infants o joves) és
d’entre 150 i 200 euros l’estada.
Hi ha diferents tarifes, segons el nombre de
membres, edats de la unitat familiar i la
instal·lació hotelera.
Inclou pensió completa o tot inclòs i taxa
turística.
Entrada divendres a partir de les 15 h o dissabte
matí i sortida diumenge, després de dinar.
Infants menors de 2 anys, gratuït.

enllaç al formulari de
preinscripció

https://forms.gle/scmB1rvTCxAMZ93r8

organització

col·laboració

