Colònies a la Vall de Lord per a nens i nenes
de 8 a 13 anys.

A la comarca del Solsonès, de relleu
muntanyós i boscos de pins i roures, hi
ha la capçalera del riu Cardener i la
Vall de Lord, que ens acull amb infinitat
de camins, fonts i rius per a gaudir del
paisatge, fer activitats de lleure a l’
aire lliure,
i gaudir d’esports
d’aventura com el caiac, el senderisme
o la BTT.

La Vall de Lord és naturalesa en estat pur, i hi
podrem trobar tot allò que ens cal per passar
un estiu inoblidable!

ACTIVITATS
Caiac. Practicarem un dels esports més divertits i refrescants al pantà de la Llosa del Cavall,
un embassament situat a la Vall de Lord, que pertany al riu Cardener.
BTT. Descobrirem la Ruta del Caracremada, tot gaudint
de la muntanya en BTT.
Parc d’aventura Durant la temporada d'estiu a l’estació
d'esquí de Port del Comte podrem pujar als arbres,
passar per ponts de mico, llançar-nos per tirolines, i fer
circuïts adaptats per als més aventurers i aventureres!
Tubbies. Has lliscat alguna vegada per un pendent amb
un vehicle semblant a un donut? Doncs us assegurem
que és molt divertit!

ACTIVITATS
Relleus i Orientació. Descobrirem xino-xano el famós Camí
dels Bons homes i tots el seus secrets.
Fem Click! Farem fotos increïbles de llocs espectaculars i
les veurem i comentarem tots junts l’últim dia. Practicarem
per aconseguir una bona precisió i qualitat de les nostres
instantànies.
Trementina – Trementinaires.... Sabeu qui eren les
trementinaires? Eren dones que es dedicaven a la venda
ambulant d’herbes i remeis que recollien a la Vall de la
Vansa i Tuixent… Ens explicaran la seva història i els seus
secrets.

ACTIVITATS
I moltes altres coses:
Joc de bombardes
Festa de la pintura
Excursions
karaoke
Taller de samarretes
Piscina diària
Tastets a la cuina
Jocs de nit
Tallers experimentals
Festa, ballaruca i espectacle final

.....i molta diversió!!

Ens allotjarem a l’Alberg Torre del Baró, una antiga torre de vigilància situada a
1 km de Sant Llorenç de Morunys amb molts espais per jugar, i en règim de
pensió completa.

www.torredelbaro.com

Desplaçament:
Anirem i tornarem de Sant Quirze en
Autocar.

DIES I PREUS
Del 6 a l’11 de juliol de 2015
300 €
El preu inclou l’allotjament, el transport, règim de pensió
completa, monitoratge especialitzat, activitats i assegurança.
El pagament es farà per domiciliació bancària en el moment de
formalitzar la inscripció. Es podrà fer en dos terminis: el primer en el
moment d’inscriure’s; i el segon, trenta dies abans de les colònies.

INSCRIPCIONS
Del 9 de març al 10 d’abril de 2015
Enviant el full d’inscripció amb totes les dades a
lleure@aularecursoseducatius.cat
Podeu trobar tota la informació a
www.aularecursoseducatius.cat
O al blog de les colònies
https://coloniesvalldelord2015.wordpress.com/

