
Unes vacances 
d’aventura 
i diversió a la 
teva mida!

activitats d’estiu 2022
De 10 a 14 anys



Sortides i Colònies EP5 i EP6:

• Dilluns 27/06:  Sortida a Port Aventura 68 €
• Dimecres 29/06:  Sortida a Water World 45 €
• Setmana del 04/07 al 08/07:  Aventura Costa Brava 270 €
• Setmana del 25/07 al 29/07:  Colònies a Can Ferrerons, Dosrius 205 €

Sortides i Colònies ESO1 i ESO2:

• Dimarts 28/06:  Sortida a Port Aventura 68 €
• Dijous 30/06:  Sortida a Water World 45 €
• Setmana del 18/07 al 22/07:  Aventura Costa Brava 270 €

Inscripcions:

• Inscripcions online a 
 www.ginebro.cat/serveis/activitats-estiu

Cal un mínim de 15 inscrits per realitzar l’activitat.
Les places són limitades i s’assignaran per ordre d’inscripció

El preu de les sortides inclou autobús, entrada i dinar al parc
Les sortides i colònies es fan amb autocar; no es fa servir transport públic

Vols viure un estiu intens i diferent? 
Hem preparat sortides, activitats i colònies pensades per nois i noies 
de 10 a 14 anys, per trencar amb les rutines del curs escolar 
i viure experiències noves i diferents!

Aventura i diversió a mida, tu decideixes!

activitats d’estiu 2022

Aventura i diversió
de 10 a 14 anys



Arriba el moment de l’Aventura 
a la Costa Brava, més emocionant 
i vivencial que mai!
Per terra i per mar, sobre rodes o agafant onades, aquest estiu descobrirem el costat 
amb més rock&roll de la Costa Brava, i explorarem cales i racons màgics

•	 Durant	5	dies	combinarem	rutes	de	senderisme	amb	activitats	aquàtiques		
	 com	caiac,	snorkel	i	paddle	surf	a	l’Alt	Empordà.	

•	 Gaudirem	d’un	entorn	increïble,	tant	amb	activitats	a	primera	línia	de	mar		
 com de muntanya. 

•	 Descobrirem	racons	inexplorats	i	aprendrem	a	orientar-nos	
 en el medi natural

•	 Ens	acompanyaran	tècnics	especialitzats,	apart	de	l’equip	de	monitoratge.	

•	 Aprendrem	a	treballar	en	equip	i	a	conviure	amb	amics	i	companys	
 de la nostra edat. 

Serà	una	setmana	inoblidable,	i	us	tenim	preparades	diferents	sorpreses	
que no us deixaran indiferents!

Cal un mínim de 15 inscrits per realitzar l’activitat.
Les places són limitades i s’assignaran per ordre d’inscripció
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Aventura Costa Brava
de 10 a 14 anys



 

938 412 547
escola@ginebro.cat
www.ginebro.cat


