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El Family Camp és un nou concepte de campament familiar d’una o dues 
setmanes destinat a famílies actives que desitgin viatjar; aprendre en família 
i passar unes vacances divertides i enriquidores amb els nens. Es combinen 
esports i activitats lúdiques concebudes per realitzar en família i a més a més 
es dóna l’oportunitat d’aprendre o practicar anglès amb el nostre equip 
d’animadors natius. Podràs fer excursions a peu i en bicicleta, jugar a tennis, 
participar a les olimpíades familiars, futbol, bàsquet... i realitzar divertits 
tallers o gaudir de la piscina.

A English Summer S.A. portem 40 anys organitzant campaments per nens, així 
que sabem com fer que s’ho passin bé i aprenguin... Però ara volem compar-
tir-ho amb les famílies! Volem que les famílies puguin veure com ballen els seus 
fills i com gaudeixen de les activitats organitzades. Però a més a més, sabem 
que tot adult té un nen a l’interior i que si facilitem un entorn apropiat, els 
adults també podran jugar i participar com un nen més i que els nens també 
puguin veure ballar i jugar amb els seus pares.

Una casa senyorial totalment
renovada en un poble típic

Un es�u apassionant en familia! 

Vallclara és un petit poble amb un centenar 
d’habitants. En un entorn eminentment natural i 
rodejat de frondosos boscos, s’aixeca la nostra-
Finca, composta per un edifici senyorial del S.XIX, 
totalment reformat l’any 2017 amb habitacions 
familiars de 2, 4 o 6 persones amb lavabo complet. 
La distribució de l’habitació pot ser combinant llit 
de matrimoni i lliteres perfectes per famílies.



SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY

MORNING
11-13 h

Mini Yoga Mandalas Aquagym  
in the pool

Basketball 
competition

Froggy 
Chef Trekking Beach 

Volleyball

AFTERNOON
17:30-19 h

Icebreaker  
games

Parachute 
games MiniBingo Pictionary Face 

Painting
Jenga & Big 

Ga-mes
Water 

balloons

THEME  
DINNER Mediterranean England Mexican Sushi & Wok American Pasta & Pizza Barbacue

NIGHT
22 h

Games around 
the town

Outdoor  
cinema

Big Family 
Game MiniDisco Karaoke Got Talent Camp Fire

Instal·lacions esportives
Disposem de pista de tennis, bàsquet, camp 
de futbol volei-platja, bàdminton i taules de 
ping-pong. A més a més el poble té una 
magnífica piscina.

Durant el dia se serveixen quatre àpats 
(esmorzar, dinar, berenar i sopar) tipus 
self-service inclòs un bufet d’amanides, vi, 
gasosa i el servei de cafeteria. La casa està 
preparada i conscienciada sobre les al·lèr-
gies i intoleràncies alimentàries.

Alimentació

- Futbol
- Bàsquet
- Volei-platja
- Handbol
- Tennis
- Bàdminton
- Ping-pong
- Natació

- Reial Monastir de Poblet
- Museu del vidre de Vimbodí
- Museu de la Vida Rural
- La Cova de la Font Major
- Visita a Montblanc medieval
- Visita a Prades i l’Ermita de l’Abellera
- Visita a Siurana
- Visita a les bodegues del Priorat

- Excursions BTT per la zona
- Sortides a cavall
- Espeleologia a la Cova de la Font Major
- Orientació

Altres activitatsExcursionsActivitats
esportives

Altres activitats i excursions

Per poder realitzar l’activitat es requereix prèvia 
reserva amb més de 48 h a la recepció. Algunes 
d’aquestes activitats requereixen d’un càrrec extra, 
sol·licitar preu. Es poden organitzar de forma col·lec-
tiva algunes de les activitats. 

Totes les activitats estan incloses al preu per a tota la família. Els sopars temàtics són complements del bufet del dia. El programa pot variar per la 
climatologia o per canvis en l’organització. En algunes activitats es requereix un mínim de persones per poder realitzar-se. Consultar les opcions 
d’excursions i visites a la zona.

Exemple del programa d’animació d’una setmana

Un equip d’animadors s’encarregarà de proposar i organitzar una amplia 
agenda d’activitats lliures o dirigides per les famílies i també activitats 
exclusives pels nens per a que els pares puguin disposar del seu propi 
temps lliure.

Programa i serveis d’animació

WI-FIGRATIS



C/ Sant Francesc, 4 | 43003 TARRAGONA FOLLOW US

Del 26 juliol al 8 d’agost  
(15 dies) 

Del 26 juliol al 2 d’agost  
(8 dies)

Del 2 al 8 d’agost  
(8 dies) 

O escull altres dates
disponibles

Consulta el preu de l’habitació a www.fincavallclara.com

www.fincavallclara.com

Què inclou?
  Allotjament en règim de tot inclòs.

  Totes les excursions, classes i activitats programades, així com tot el
  material necessari per a la seva realització.

No inclou
  Despeses personals (begudes al bar, botiga, telèfon...)

  Trasllat fins/des de Vallclara.

  Trasllats fins als punts d’inici de les excursions o activitats, 
  ni aquelles activitats no detallades al calendari diari

  Accés gratuït a les instal·lacions esportives, inclosa la piscina municipal 
  de Vallclara. 

Política de cancel·lació i recuperació dels pagaments realitzats

Fes la teva reserva a 

  Devolució del 100% si l’anul·lació es realitza amb més de 30 dies d’antelació a la data del Family Camp. En
  aquest cas, es cobraran 100 euros en concepte de despeses de cancel·laci.ó

  Devolució del 50% si l’anul·lació es realitza entre 30 i 15 dies abans de la data d’inici del Family Camp.

Sense devolució si l’anul·lació es realitza amb menys de 14 dies d’antelació a l’inici del Family Camp o activitats, ni
aquelles activitats no detallades al calendari diari.

Consulta informació sobre l’assegurança de cancel·lació.

Dates

Dates i preus 2020


