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Presentació

Anar de colònies és, possiblement, una de les 
experiències més maques per a un infant. Durant 
una setmana tens l’ocasió de viure una aventura 
emocionant i divertir-te amb els teus amics i 
amigues en un entorn únic. 

Fer esports d’aventura, jugar al bosc, cantar a la 
vora del foc... Són moments que només pots viure 
en una setmana de colònies. I ara, en tens unes 
molt a prop!  
A més a més aquest any gaudirem d’unes molt 
especials. Amb molta il·lusió i treball, l’equip de 
monitores i monitors ha estat preparant una activitat 
molt diferent per fer d’aquest estiu, el millor de tots! 

La muntanya continua, però aquest cop introduïm 
també la platja. La ruta segueix aportant-nos tot allò 
de l’any anterior amb l’ingredient d’estar realitzant 
un tram del camino de Santiago. Els jocs segueixen 
sent tant divertits com sempre, però aquest cop 
estarem en una gran ciutat on tot es magnifica. Les 
grans activitats no s’amaguen, sinó que de nou ens 
motiven i es realcen amb un caire molt diferent. 
Aquest no serà un any qualsevol, aquest serà l’any 
de les colònies! 
A què esperes per apuntar-hi?	

No podria ser d’una altra manera! No tan sols farem 
surf en una de les platges més conegudes de surf 
en Europa, sinó que tot el nostre eix temàtic 
tractarà d’això! Ens preparem per a convertir-nos en 
uns autèntics surfistes... però, ben segur que quan 
arribem descobrirem un gran misteri amagat!  

Amb el suport de:

 

Del 8 al 16 de juliol 
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Pagaments

El primer dia cal venir amb: 
- Disfressa de surfista 
- Fular de l’esplai 
- Targeta sanitària original 
- Esmorzar, dinar i berenar del primer dia

Benviguts/des al País Basc Què cal portar?  .

Contacte

A la motxilla de la ruta:

A la motxilla de colònies: 
- Roba per 6 dies 
- Muda per tacar-se 
- Tovallola de bany 
- Samarreta de l’esplai  
- Samarreta blanca 
- Calçat còmode de recanvi 
- Roba d’abric 
- Muda per la vetllada de fi de colònies 
- Bossa per la roba bruta (millor de roba)

Aniràs amb moltes coses… 
Tornaràs amb moltes més!

Del 8 al 16 de juliol per tan sols 290€ 
(310€ no membres d’esplai) 

TOT INCLÒS!
El pagament es realitzarà mitjançant un ingrés o 
transferència bancaria al compte corrent de les colònies. 
Aquest es pot fer en còmodes quotes però caldrà haver 
pagat la totalitat de l’import abans de l’inici d’aquestes. 

Banc Sabadell 
ES23 0081 0407 1000 0100 6407 
Concepte:  Nom Cognom + Colònies

Per parlar amb els monitors/es durant les colònies:  
682 081 181 (Telèfon Esplai) 
617 435 339 (Telèfon Erik) 

(Agrairíem que fos tan sols en cas urgent i entre les 
14.30h i les 15.00h o de 19.00h a 20.00h)

Comunicats a t ravès de les xarxes socia ls 
(prioritariament el twitter) en tot moment! 
L’equip de monitors/es anirem deixant comentaris, 
fotografies de tot el que va succeint a les colònies…

Ens preparem per iniciar unes colònies que revolucionen 
els conceptes que teniem fins ara! 

Aquest any la convivència, les grans aventures, les 
estones inoblidables amb els amics i amigues les viurem 
al País Basc.

Durant els dies de colònies estarem a diferents llocs amb 
la finalitat de descobrir nous indrets i viure les grans 
aventures d’una ruta. A continuació us pasem el detall 
dels llocs on dormirem cada nit. 

Nit de dissabte 8 i diumenge 9: Escoles, Zarautz 
Nit de dilluns 10: Campament Igueldo, Donosti 
Nit de dimarts 11 fins dissabte 15: Green Nest Hostel, 
Donosti

RUTA

JOCS DE NIT

SORTIDES

LASER TAG

BTT

ESPORT
MUSICA

DANSA

TEATRE PISCINA

MONTANYA

SURF

PLATJA

ACAMPADA

BARBACOA

Prepara’t per gaudir d’un gran 
ventall d’activitats!

A l’hora de preparar les motxilles tingues en compte que: 
- Durant els primers dies ens mourem tot fent una ruta per anar d’un 

lloc a un altre. La motxilla de ruta ha de ser tant petita com per 
poder-la transportar un/a mateix/a durant bastanta estona sense 
dificultat. 

- La motxilla de colònies la deixarem el primer dia a Sant Sebastià i 
no la tornarem a veure fins al quart dia. Aquest any no caldrà 
incorporar coixinera, baixera, llençols… donat que hem sol·licitat el 
servei a l’Alberg.

- Sac de dormir 
- Màrfega 
- Roba per a 3 dies 
- Pijama 
- Necesser 
- Calçat còmode 
- Lot 
- Impermeable 
- Gorra 

- Xancletes i 
banyador 

- Tovallola de piscina 
- Protecció solar 
- Loció antimosquits 
- Protecció labial 
- Roba d’abric 
- Cantimplora

Dades generals
Sortida: 
Dissabte 8 de juliol a les 9.00h del matí a la plaça de 
l’Esplai del Roser 

Arribada: 
Diumenge 16 de juliol a les 20.00h del 
vespre a la plaça de l’Esplai del Roser


