
• Del 27/6 al 22/07 (contractació per setmanes)
• Tot inclòs, sense sorpreses! El preu inclou les
excursions, les sortides, la samarreta,
el material i l'assegurança mèdica.

• Descomptes addicionals per a germans
• Grups per edats de 3 a 16 anys (EI3 - 4t d'ESO)
• Serveis d’acollida, de menjador i de tarda.

36,25 
SETMANA *

A PARTIR DE

*Preu per setmana si t’apuntes 4 setmanes en horari

de 9.00 a 14.00. Consultar condicions.

robòtica,Sortides, Tallers,'dance', esports,jocs d'aigua,i molt més!
 

al casal d’estiuBalaguer

Avinguda del Nord 8-10, 08905 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 933334116 / 936111789

www.escolabalaguer.cat



Preus: Activitat bàsica
(de 9.00 a 14.00 h)

Activitat bàsica +
menjador  

(de 9.00 a 15.00 h)

Activitat completa 
(inclou menjador i activitats de tarda)

  (de 9.00 a 17.00 h)

Les 4 setmanes del campus: 
del 27 de juny al 22 de juliol 145 € 295 € 370 €

3 setmanes 120 € 240 € 300 €

2 setmanes 95 € 180 € 220 €

1  setmana 50 € 95 € 120 €

Arriba el casal d'estiu Balaguer!

TalleR'Masterchef',esports,robòtica, sortides,
Pista Cruyff, jocsd'aigua,creativitat,gimcanes...i molt més!

    Horaris:
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h.
Servei optatiu d’acollida: de 8.00 a 9.00 h. / de 17 a 18 h.
Servei optatiu de menjador: de 14.00 a 15.00 h.
Servei optatiu d’activitats de tarda: de 15.00 a 17.00 h.

*Servei d’acollida (de 8.00 a 9.00 h. / de 17 a 18 h.) :
Per dia: 3,00 € / Per cada setmana: 15,00 € / total casal: 45,00 € 

(*aquest servei només es realitzarà si hi ha un mínim de places.)
 

Servei de menjador:
Per dia: 9,00 € (en cas de dies esporàdics). 

(l'Últim dia del casal no hi haurà menjador, la sortida serà a les 14 h.)

Descomptes:

Per a inscripcions de dos o més germans:
10% en la inscripció del segon membre
20% en la inscripció del tercer o successius membres

Facilitats de pagament:
Possibilitat de pagament fraccionat en un màxim de tres quotes abans
del començament del campus.


