PROGRAMA:
EVENTS I CELEBRACIONS 2015

”Un espai alternatiu i únic”
Aula d’entorn Rural Can Bosc posa a disposició
dels seus clients un dels entorns naturals més
emblemàtics de Catalunya:
El Parc Natural del Montseny

Un espai de qualitat per una celebració al camp!!
Situat a Breda (La Selva - Girona)
Amb una superfície de 18 Ha i instal·lacions amb gran encant rural

www.canbosc.cat

Instal·lacions:

? Menjador de fusta
Amb capacitat per 130 pax. (màxim 150 amb laterals oberts)
Taules i cadires de fusta.
Espai amb pica, nevera i congelador.

? Cabanes i barbacoes
15 cabanes amb taula gran i bancs.
(14 places per cabana)
5 barbacoes

? Zona picnic amb taules grans per 145 pax.
? Parcs Infantils
Amb gronxadors, sorral, …

? Zona amb animals i bosc
Cavalls, ponis, rucs, cabres, conills, aviram, daines, vaques, porcs, ... .
i desitgeu podeu reservar una visita guiada pels infants.
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? Lavabos
1 Canviador nadons, 6 lavabos i 1 lavabo adaptat per a persones amb cadira de rodes.

? Pàrquing ampli per cotxes i autocars

Serveis complementaris:

? Càtering - Disposem de diferents menús i empreses de càtering.
Si desitgeu podeu dur el vostre.
? Animació (activitats lúdiques, mags, grups d’animació,...).
? Servei de música, transport, ... .
? Allotjaments propers a Can Bosc:
Can Massaguer
Casa de colònies situada a 10 minuts de can bosc.
Capacitat: 74 places.
Can Vandrell
Casa de colònies situada a 15 minuts de can bosc
Capacitat: 130 places.
Aparthotel fonda Montseny
Situat a 10 minuts de Can Bosc.
Disposa de 11 amplis i lluminosos apartaments amb capacitat per a 4 persones
cadascun.

Crta. de Breda a Riells – 17400 Breda (Girona)
Tel. 699 917 172
canbosc@canbosc.cat - www.canbosc.cat

HORARI CAN BOSC:
Tardor i Hivern de 10 h a 18 h
Primavera i Estiu de 10 h a 19 h
**Tinguem en compte que a Can Bosc hi viuen animals, l’horari està restringit a diürn.
** A concretar horaris especials celebracions.
PREUS lloguer espai:
A escollir l’opció que més s’adapti al vostre grup.
Opció 1
Sense exclusivitat de l’espai.
Exclusivitat del menjador.
Horari normal: 10 h a 18 -19 h
Preu: 12 € / pax.
**Mínim 30 pax. o pagar grup mínim.
Opció 2
Exclusivitat de l’espai (totes les instal·lacions de Can Bosc)
Horari normal: 10 h a 18 - 19 h
Preu: 12 € / pax.
**Mínim 120 pax. o pagar grup mínim.
Opció 3
Exclusivitat de l’espai (totes les instal·lacions de Can Bosc)
Horari: 10 h a 22 h (hora màxima)
Preu: 17 € / pax.
**Mínim 120 pax. o pagar grup mínim.
Si el grup supera les 150 pax. Preu: 15 € / pax.
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Opció 4
Exclusivitat de l’espai (totes les instal·lacions de Can Bosc)
Horari: El dia abans el grup podeu venir a dur material,a fer el muntatge i
decoració. Horari orientatiu de 15 h a 20 h
El dia de la celebració de 10 h a 22 h
Preu: 18 € / pax.
**Mínim 120 pax. o pagar grup mínim.
Si el grup supera les 150 pax. Preu: 16 € / pax.
IVA INCLÒS

OBSERVACIONS GENERALS:
. Si el grup fica música, sempre ha de ser dins el menjador cobert - tancat i com a
hora màxima les 21 h (per respecte als animals).
. S’han de complir els horaris de lloguer.
. Si el grup no ha reservat l’exclusivitat, hi poden haver altres grups a les instal·lacions.
. Per formalitzar la reserva cal fer un pagament a compte del 30 %. La resta el mateix dia de la
celebració.
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