PROGRAMA: Turisme
Habitatge d’ús turístic 2016

Can Calau ___________________________
(Cardedeu – Vallès Oriental)

Casa situada a plena natura, on poder gaudir del silenci, la tranquil·litat i la vida al camp.
Amb amplis espais exteriors i vistes al Parc Natural del Montseny.

EQUIPAMENTS:
Interiors:
2 habitacions amb lliteres per a 9 persones
Cuina equipada
Bodega – barbacoa
Calefacció i llar de foc
1 lavabo complert i 1 bany
Exteriors:
Porxo – paller gran
Esplanada àmplia (mida camp de futbol)
Moreres amb ombres davant de la casa
Sorral infantil
Observacions:
Els llits els trobareu amb el llençol de sota, coixí i
coixinera. Heu de portar el sac de dormir o llençol de
dalt.
La casa no disposa d’aigua potable, però si es apta per
dutxar-se. L’aigua es subministra amb ampolles de 5 l.
Espai exclusiu pel grup
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PREUS:
LLOGUER CAP DE SETMANA (2 dies / 1 nit): 400 €
*Suplement entrada divendres: 100 €
LLOGUER UN DIA (10 h a 20 h)
Fins a 20 pax.: 200 €
A partir de 20 pax: 5 € / persona
*Suplement horari (20 h a 1 h): 50 € / grup
A consultar estades de setmana sencera
IVA INCLOS

Visites i zones d’interès:
. Parc Natural del Montseny, Parc Natural del Montnegre i el Corredor,... Diferents itineraris o rutes,
per totes les edats.

Activitats al voltants de Can Calau.
. Hípica Can Tramp (Cardedeu): Excursions a cavall o pony. Situada a 5 minuts
. Bosc Vertical (Canyamars): Aventura dins els arbres (ponts, tirolines,...). Situat a 25 minuts
. Activitats de lleure de l’Esquirol (jocs d’orientació, gimcames, activitats de nit,....) per infants, joves i
adults.

OBSERVACIONS:
. Comunicació prèvia a l’Ajuntament de Cardedeu el 15 de maig de 2015 amb el Número de
registre d’entrada 5.839
. Per formalitzar la reserva cal fer un pagament a compte del 20 %.
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