Esplai Cepitu 2017-2018

MINI-COLÒNIES DE
SETMANA SANTA
Començant a ser ja una tradició, us tornem a convidar a les Mini-Colònies de Setmana Santa de
l’Esplai CEPITU. Un projecte que, amb la vostra col·laboració, ha anat creixent poc a poc.
Esperem que us agradi tant com a nosaltres i que en vulgueu seguir formant part.
QUINS DIES MARXEM?
Els dies 25,26,27 i 28 de Març, ens en anem a gaudir de 4 dies màgics a una casa de colònies.
Creiem que és una manera diferent de tancar aquest segon trimestre que acabem d’iniciar.
A ON MARXEM?
Anem a una casa de colònies que està situada al costat d’Olot, a la Vall de Bianya, que
s’anomena Mas La Coromina. És la mateixa casa a la qual anem, des de fa 8 anys, a fer les
colònies d’estiu.
COM ARRIBAREM FINS ALLA?
Després de la bona valoració de l’any passat, repetirem la mateixa manera d’arribar a la casa
que l’any passat. La idea és que els pares acompanyeu als vostres fills fins a la casa de colònies.
L’hora d’arribada serà a les 12h del matí a Mas la Coromina. Allà mateix hi haurà pàrquing per
tothom. Aquell dia dinarem i abans farem una petita activitat tot junts.
QUIN ÉS EL PREU?
El preu serà de 90€ (inclou el transport en autocar de tornada).
CONFIRMACIÓ i PAGAMENT:
Per poder contractar els busos i poder llogar la casa, necessitaríem la vostra confirmació entre
la setmana del 26 de Febrer i 3 de Març i el vostre pagament (en efectiu) entre la setmana del
26 de febrer i 5 de Març. Aquests s’hauran de fer cara a cara durant els diferents dissabtes que
ens tornem a trobar o per transferència :
ES05 2100 3099 8722 0029 5589
ES05 2100 3099 8722 0029 5586

En el moment de fer el pagament, també us demanaríem saber quantes persones vindríeu al
dinar del dia 25 de Març.
Per qualsevol dubte que tingueu, us podeu posar en contacte amb: cepituesplai@gmail.com
o bé,
- Martí Verdaguer (673.31.80.47)
- Cristina Gómez (665.15.68.67)

