
                  
 

 Barcelona, 30 de gener de 2017 
 
Benvolguda família: 
 
Com és  tradicional, us passem informació del viatge que les famílies de les nostres associacions AE Campus 
Arrels y AE Futbol Sala Arrels realitzarem per a  descansar i carregar piles per el trofeu, festival i com a 
cloenda de totes les extraescolars. És el moment d’oblidar-se de cuinar i pensar només en divertir-nos en 
família i descansar, veient com els nostres fills i filles s’ho passen molt bé amb els seus amics i companys 
d’equip, grup o classe i poder fer un munt d’activitats en el cor mateix de la Costa Brava, per gaudir de la 
natura i fer esport en família. Podeu venir amb les vostres famílies!! 

 

ESTADA AL CÀMPING RESORT “EL DELFÍN VERDE” 
 
Lloc:   Càmping Resort EL DELFÍN VERDE entre L’Escala i L’Estartit, a Torroella de     
                        Montgrí.  
Entrada:  Divendres 2 de juny a partir de les 17 hores,  per sopar (arribar abans de les  21 

hores). 
Sortida: Dilluns 5 de juny, després de dinar. 
 
Allotjament: Hi ha bungalows de diferent capacitat i preu. Reserva el que més t’agradi. 
  
PREU TOTAL PER BUNGALOW ELS TRES DIES: 

-Bungalow COSTA BRAVA: 5 persones, 52 m2, (1 llit de 160x200, 3 llits de 90x200) - 347 €. 

-Bungalow EL PINELL: 6 persones, 42 m2. (1 llit de 150x200, 4 llits de 90x200) – 304 €. 

-Bungalow ATLANTIS: 5 persones, 40 m2. (1 llit de 140x200, 3 llits de 80x200) – 245 €. 

-Bungalow FINLAND: 4 adults, 29 m2. (1 llit de 140x200, 2 llits de 70 x 200) -  193 €. 
 
Al preu del bungalow per família s’ha d’afegir 75 €/persona de les 3 pensions 
complertes. 
 
Cal afegir les tasses turístic de 1’5 € per adult major de 17 anys.  
 
CADA FAMÍLIA TAMBÉ POT TRIAR FER-SE EL SEU MENJAR. 
 
Transport: Cada família amb transport propi. 
No s’accepten animals de companyia. 
 

Penseu quin és el bungalow que voleu i feu la vostra reserva abans  del 20 de febrer, 
abonant 150 € i la fitxa adjunta amb les dades que es demanen. 

 
Activitats que es poden realitzar: 

Grans piscines, camp de futbol, futbol sala, pistes de tennis, pista de bàsquet, pistes de 
pàdel, petanca, tennis taula, zona de jocs, parc infantil, supermercat, lloguer de 
bicicletes, club d’animació, mini golf, platja,... discoteca nocturna, música en viu. 

 

 Recordeu que podeu venir totes les famílies de futbol sala, patinatge, activitats 
extraescolars, amics i familiars.  

 La resta del pagament s’ha de fer abans del 10 de maig de 2017. 
 
  

Aquí teniu l’enllaç al seu web: http://www.eldelfinverde.com  on podreu veure les instal·lacions, 
bungalows, galeria multimèdia, etc. 

  A.E.F.S. ARRELS  -  AE CAMPUS ARRELS 
C/. Cardenal Tedeschini, 76-80    

 08027-BARCELONA 
Mòbil 647 17 74 27  
aefs.arrels@gmail.com 
www.aefsarrels.cat 

 

http://www.eldelfinverde.com/
mailto:aefs.arrels@gmail.com


 

ESTADA EN EL CÀMPING “EL DELFÍN VERDE” (COSTA BRAVA) DEL 2 DE JUNY AL 5 DE JUNY DE 2017  
 

E-MAIL:  MATRICULA COTXE: PREU 

BUNGALOW 
TRIAT 

NOM I COGNOMS                                                                                                   
Nº DNI 

BUNGALOW 3 PENSIONS 

COMPLERTES 75 

€ PER PERSONA 

A COMPTE RESTE TOTAL 

 
EL PINELL: 
6 adults 
42 m2 

1 llit 150x200 
4 llits 90x200 

   304 € 
 
Tassa 
1’5x 

       

          

          

          

      

          

 
COSTA BRAVA:  
5 persones 
52 m2  
1 llit 160x200,  
3 llits de 90x200 

   347 € 
 
Tassa 
1’5x 

       

          

          

          

      

 
ATLANTIS: 
5 adults 
40 m2 

1 llit 140x200 
3 llits 80x200 

   245 € 
 
Tassa 
1’5x 

       

          

          

      

          

FINLAND: 
4 adults 
29 m2  
1 llit 140x200 
 2 llits de 70 x 200 

   193 € 
 
Tassa 
1’5x 

       

          

          

      

          

 

MÒBIL DEL RESPONSABLE BUNGALOW: 

ADREÇA COMPLETA: 

 
Reserves al despatx de la nostra Associació, totes les tardes de 17 a 20 hores (entrant pati Escola Arrels) 


