La Granja escola la Manrena i el Club Banyetes us conviden com cada any a
participar a les vuitenes colònies d’estiu que organitzem durant el mes
d’agost.
També com ja és habitual podeu gaudir d’importants descomptes; tindreu
un 5% de descompte per tots aquells que hàgiu vingut alguna vegada de
colònies a la Manreana i també tots aquells que siguin socis del Club
Banyetes.

- Què hi farem??
- Com cada any ens endinsarem en una aventura diferent, ara ja estem
treballant amb diversos centres d’interès, tot combinat amb les activitats
pròpies de la masia (hort, forn, granja, cuidar les mascotes...). A més també
farem tallers, gimcanes, excursions, gaudirem de la natura, farem bons
amics, aprendrem a espavilar-nos, muntarem a cavall...

- Qui s’hi pot apuntar??
De 5 a 8 anys
Del 10 al 17 d’agost - (7 dies)
Preu: 296€ Germans: 280€

De 9 a 15 anys
Del 3 al 17 d’agost - (14 dies)
Preu: 480€ Germans: 456€

Els descomptes no son acumulables
Caldrà portar el dinar del primer dia
Després de la jornada de pares de l’últim dia hi haurà la possibilitat
de quedar-se a dinar

- Quins passos he de seguir per apuntar-m’hi??
1.- A partir del 10 de febrer de 2014 fins que s’esgotin les places (previsió al
mes de juny), podreu fer la inscripció per telèfon, fax o bé per correu
electrònic indicant-nos-hi:
-Nom, cognoms i edat del nen/a
-Adreça completa i adreça electrònica
Alhora (en el moment d’enviar les dades per fer la inscripció), també cal
que feu l’ ingrés de la meitat del preu de l’estada, indicant-hi el nom del
nen/a per tal de confirmar-ne la reserva.
Durant el mes de juny us farem arribar la resta de documentació que cal
emplenar per tal d’acabar de formalitzar la inscripció, i us convocarem a la
reunió informativa que tindrà lloc el dissabte 28 de juny.
2.- L’altra meitat del pagament l’haureu de fer abans del dia 24 de juny
mitjançant ingrés al nostre compte.
Núm. Compte de La Manreana:
La Caixa: 2100-0224-67-0200197611
(cal que a tots els ingressos hi feu constar COLÒNIES i el NOM del nen/a)

Colònies

I

2014
Com cada any el dissabte 28 de juny, vine a la
jornada de portes obertes!!!
Per estar-ne assabenta’t fes-te amic del nostre
Facebook o bé consulta les actualitzacions de la
nostra pàgina web!
Granja escola la Manreana
Mas Sant Jordi – Afores
info@lamanreana.com
www.lamanreana.com
25430 – Juneda (Lleida)
Tel. 973 05 02 57
Coordenades: 41º 32' 37.00'' N - 0º 46' 13.65'' E

“7 anys educant en el lleure”
De 9 a 15 anys:
Del 3 al 17 d’agost - 14 dies
De 5 a 8 anys:
Del 10 al 17 d’agost - 7 dies

