
CAL DIABL  
COLÒNIES AMB FAMILIA (Pontons, Alt Penedès) 

Veniu i gaudiu amb altres famílies, de 5 dies amb pensió complerta (primer dinar inclòs), 
activitats per petits i grans, vetllades, piscina i un entorn immillorable. 

*Opció de venir de dimecres a divendres. (preferència d’inscripció, per les famílies que vinguin 5 
dies). 

Primera tanda, del 10 al 14 d’agost. En cas d’haver-hi molta demanda, s’obririen mes 
torns les setmanes següents. 
 
S’OFEREIX: 
S’ofereix: 
ACTIVITATS:  

Podreu participar d’una varietats d’activitats durant el dia i la nit per petits i grans; 
vetllades, música en directe, animació amb Jaume Barri, activitats de nit, gimcanes, jocs 
d’aigua, tir amb arc, música, orientació, granja, construcció de cabanes, scaperoom,... són 
algunes de les activitats programades. Les activitats s’adaptaran a les necessitats i voluntats del grup. 

*Opció de venir a passar el dia amb activitats, piscina i dinar incòs. (Horari de 10:30h. a 
19.30h.) 

*Veure planing d’activitats. 
 
ALLOTJAMENT:  

Habitacions compartides amb altres 2 o 3 famílies, mantenint espais i distancia de seguretat 
establerta pel Procicat. 

*Opció de venir amb furgonetes equipades o tendes de campanya, podent 
utilitzar les instal·lacions de la casa. 

SERVEIS: 



La casa disposa d’habitacions compartides, dutxes, serveis, sales d’activitats, granja, camp de 
futbol, pista de basquet/futbol, menjadors, espais habilitats per fer vetllades, piscina i un entorn rodejat 
de natura. 

Menjar casolà, adaptant menús a al·lèrgies o necessitats. 

Servei, per adquirir durant l’estada, begudes, patates, gelats, ...  

PREUS: 
Preus: 
5 DIES: 

Adults, joves i nens a partir de 3 anys, de dilluns a divendres amb P/C i activitats. 170 
Euros/persona. 

Menors de 3 anys, de dilluns a divendres amb P/C i activitats. 74 Euros/persona . 

3 DIES: 
Adults, joves i nens a partir de 3 anys, de dimecres a divendres amb P/C, activitats. 105 

Euros/persona. 
Menors de 3 anys, de dimecres a divendres amb P/C i activitats. 47 Euros/persona. 

Venir a passar el dia amb activitats, piscina i dinar. 17 Euros/persona (Menors de 3 anys. ... ) 
(Nadons no paguen) 

CONTACTE, INFO I RESERVES: 
Contacte, info i reserves: 

QUADRE D’ACTIVITATS: 
Quadre d’activitats: 



Dilluns 10 Dimarts 11 Dimecres 12 Dijous 13 Divendres 14

12h. Arribada, 
instal·lació i 
coneixença de 
l’espai. 

Fem l’indi, 
construïm 
cabanes i petita 
excursió al riu. 

Piscina.

Orientació i tir 
amb arc. 

Piscina.

Jocs d’aigua, 
xeringues i 
jocs a la 
piscina. 

Piscina.

Serigrafia la 
teva samarreta i 
som artistes fent 
malabars. 

Piscina.

DINAR DINAR DINAR DINAR DINAR

Piscina. 

Coneixem els 
nostres amics de 
la GRANJA. 

Piscina. 

Animació amb 
JAUME 
BARRI.

Piscina. 

Gimcana 
familiar 
d’habilitats.

Piscina. 

Construcció d’un 
planisferi.

Comiat i foto de 
família.

SOPAR SOPAR SOPAR SOPAR

Joc de nit. 
Concert en 
directe. 

Música a la 
fresca

Cinema a la 
fresca 

Música a la 
fresca

Joc de nit i 
Scaperoom 

Música a la 
fresca

Caraoke familiar, 
música i piscina 
nocturna. 
Música a la 
fresca 


