PROGRAMA: EVENTS I CELEBRACIONS
Proposta El VILÀ 2014
Autorització: Casa de Colònies Núm. 193

ESPAI:

Casa de Colònies El Vilà __________
(Porqueres – Pla de l’Estany)
A peu de l’estany de Banyoles
Espai exclusiu per vosaltres on podreu
gaudir d’un entorn privilegiat.
Instal·lacions:

Capacitat allotjament: 140 places
Habitacions amb lliteres i bany, de 6,8,14,16 i
20 places.
Menjador amb capacitat per 150 -160 pax.
Amplis espais exteriors
Pistes de bàsquet, futbol, volei platja
Piscina

Serveis:
Proposta de menú pel dinar/sopar: (orientatiu)

Aperitiu:

Torrades amb escalivada
Assortiment d´ embotit ibèrics (pernil, llonganissa, xoriç)
Assortiment de formatges (3 varietats)
Fideuà
Truita de patates
Croquetes
Calamars
Àpat:
Amanida amb formatge de cabra
Vedella amb bolets
Pastís nupcial
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Cafè
Begudes: Aigua, refrescos, cervesa, Martini (Aperitiu)
Vi negre, Cava Brut Nature (Àpat)
Menú nens:
Aperitiu + carn arrebossada amb patates + gelat

Refrescos
Menjador: L’aperitiu es realitza en un porxo a peu dret.
L’àpat es realitza al menjador de la casa de colònies.
Menú servit amb cambrers.
Taules rectangulars i manteleria blanca. Si es desitgen
taules rodones. A consultar preus.
Decoració a càrrec dels nuvis.

*Hi ha l’opció de muntar una carpa a l’exterior d ela casa de colònies. A consultar preus.
Serveis:
Servei d’allotjament i àpats extres

Dormir, esmorzar, dinar.
Àpats no elaborats (tipus casa colònies) a càrrec del personal de la casa.
El menjar surt de la cuina amb safates i vols, el grup ha de parar, servir-se i despara taula (tipus casa
colònies).

Cerimònia civil

Jardí exterior
Bancs, taula decorada.
Decoració especial a càrrec del grup.
Música i ball
A càrrec del grup.
Es pot tenir la música fins les 3h. A partir de les 3h
amb volum baix.
Barra lliure
A càrrec del grup o .....
PREUS:
Aperitiu i Àpat proposta: 55 € / adults

30 € / nens

**Grups menors de 50 pax. preus a consultar.

Serveis extres:
Allotjament en règim de dormir + esmorzar: 22 € / adults / nens
Cal afegir als preus el 10 % IVA
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A més us podem oferir Activitats lúdiques (gimcanes, jocs de nit,
concursos,...) .
CONSULTEU-NOS!!

OBSERVACIONS:
. Per formalitzar la reserva cal fer un pagament a compte del 30 % del total. La resta una setmana
abans.
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