PROGRAMA: Turisme

Casa de colònies SANTA MARIA DEL COLLELL________
SANT FERRIOL (GIRONA)
Registrada amb el Nº 445

FITXA TÈCNICA:
La finca d'El Collell consta de dos edificis i un espai exterior.
EDIFICI GRAN I CLAUSTRE (connectats)
Capacitat: 500
Habitacions: de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 24 i 30 places.
Dues habitacions adaptades per a minusvàlids i 20 places adaptades.
Teatre - Gran Cinema: amb canó de vídeo, DVD, vídeo TV, pantalla gegant i equip de so. Capacitat per
400 persones.
Deu sales taller: per realitzar tot tipus d'activitats i manualitats. La més grossa té capacitat per 300
persones.
Sala discoteca - Planetari: amb equip de so i llums professional.
Tres sales de professors, amb zona WIFI i totes les comoditats.
Una sala d'estar amb TV per professors.
Claustre amb pati d'arcades interior, on es troba situat el futbolí, 3 taules de ping-pong, els banys
exteriors, zona d'habitacions dobles amb bany interior.
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EDIFICI D'HOSTATGERIA I MENJADORS
Menjadors: un de 250 places i un altre de 100 amb sistema de self - service.
Hostatgeria:
Capacitat: 40 places.
Habitacions individuals i dobles amb terra de parquet, TV i calefacció, totalment reformades i
acollidores, amb banys de disseny compartits al passadís.
Restaurant d'Hostatgeria: nou restaurant, de cuina tradicional i tracte personal.
EXTERIORS
Entorn natural on hi ha ubicades l'Ermita i el Santuari , 7 fonts, racons nostàlgics, inici de rutes de
senderisme i d'orientació; grans explanades i zones verdes per realitzar activitats i jocs; l'hort i la nostra
estimada granja.
3 Camps de futbol reglamentaris de gespa natural.
4 Camps de futbol 3 x 3 (Speed futbol).
24 Pistes de bàsquet i minibàsquet amb il·luminació.
3 Pistes d'handbol.
1 Camp de voley.
2 Pistes de tennis.
Parc d'aventura amb tirolines i ponts tibetans.
Zona de paint ball laser.
Rocòdrom.
2 Piscines:
Grossa: 25 x 12.
Petita, amb zona de poca profunditat, on els petits hi fan peu.
2 Terrenys d'acampada
COM ARRIBAR-HI:
Autopista AP-7, sortida 6, Girona nord – Banyoles, direcció Porqueres, a la rotonda a
l’esquerra, direcció Mieres – Sant Pau. A la carretera local, cruïlla a la dreta fins Sta. Maria
del Collell
ACTIVITATS:
L’Esquirol presenta un programa adaptat a l’espai i edat dels nens
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