TOSSA DE MAR
2021-2022

SORTIDES LÚDICO-ESPORTIVES
COMPLEXE CALA LLEVADÓ
Per a grups d’escolars de 10 a 18 anys.

COLÒNIES
NÀUTICESPORTIVES

MONITORS 24H
El nostre equip de montors
titulats estarà amb els alumnes
DURANT TOTA L’ESTADA

ALLOTJAMENT
PENSIÓ COMPLETA
Allotjament en bungalows de
fusta amb bany i terraça.
Complexe especialment habilitat
per escolars en plena natura.
Disposa de pista de bàsquet i
fútbol,
piscines,
minigolf,
tirolines, discoteca, menjador
buffet, terraçes, aules…

ASSEGURANÇES
La seguretat dels alumnes i
professors és la premisa. Per
això disposem de totes les
titulacions del personal al dia,
assegurançes RC i d’accidents
incogent la realització dels
esports al medi natural.

Estem situats en un preciòs
paratge de Tossa de Mar.
Realitzem activitats
esportives al medi natural.
Activitats com: rocòdrom,
immersió piscina, caiac,
bodyboard, rutes GR I
orientació, volta en barca,
snorkel, tirolines...

CENTRE
Cala Llevadó, Tossa de Mar
Complex de Cala Llevado, des de 1959 en contacte directe amb la
natura, entre el verd del bosc i el blau del mar.

Situat al sud de la Costa Brava a 3 Km de Tossa de Mar, el
Complex Cala Llevado us ofereix un accés privilegiat a la natura i
a les cales, així com a un magnífic jardí botànic mediterrani en
una zona natural protegida.

Entre els serveis i instal·lacions s'hi troba, un bar-restaurant amb
zona de relax, zones i sales de jocs, un mini- golf, una zona de disco
i esbarjo a la nit, una piscina gran i una petita, pingpong, tirolines,
rocòdrom, zona de bungalows nomès per escolars, per terraplens,
per tenir els alumnes controlats, pàrquing de busos.

Totes les instalacions són concebides per grups d’escolars.

Algunes Fotos…
CALA LLEVADÓ

Monitors
24h

4.

Monitors titulats
L’equip de monitors us acompanyarà durant tota l’estada
L’equip humà està format per un director esportiu, Les colònies es realitzen en bungalows de 6
habilitat per la Generalitat, monitors de lleure i persones. El mateix bungalow disposa de bany
tècnics esportius de cada especialitat: escalada, privat amb plat de dutxa i wc. Tots els bungalows
immersió, caiac, de tir amb arc, patrons de vaixell del mateix grup o escola estan junts, situats en una
DGMM..

zona semi-privada del càmping, especialment
concebit per escolars.

El nostre objectiu és que els professors vingueu a Els bungalows de fusta estan ben aïllats i situats en
gaudiu sense preocupacions, per aquest motiu, una zona boscosa a 15 minuts de la preciosa Cala
l'equip de monitors titulats s' ocupen dels alumnes Llevado .
les 24h del dia. A més, us oferim una gestió
personalitzada i propostes a mida. Consulteu-nos Dins del complexe els alumnes disposen de
si teniu qualsevol dubte.

diverses àrees d'esbarjo : zona minigolf , parc
infantil , zona de terrassa i piscina , pista de futbol,
rocòdroms, banys , zona de discoteca i un petit
teatre exterior.
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PROGRAMA
D’ACTIVITATS
SNORKEL. L'activitat es farà en un entorn paradisíac a les
cales que envolten el càmping
CAIAC

i

BODYBOARD :

Els

alumnes

d'excursions en un entorn privilegiat i en

podran
una

gaudir
zona

verge.
TIR AMB ARC i ESCALADA
Podran practicar l’escalada i la punteria

a través d'aquesta

activitat lúdica.

IMMERSIÓ PISCINA
Abans de realitzar l'activitat es farà la primera classe teòrica i
després la pràctica d'immersió a la piscina.

SENDERISME
Es realitzaran trekkings pel GR a Tossa de Mar i visita a Tossa de
Mar, el seu castell i retorn.

JOCS DE PLATJA
Els jocs de platja que es realitzaran seran voley, frisbies,
bodyboards, etc.
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ACTIVITATS ESPORTIVES

Hi ha un gran ventall d'activitats nàutiques i de lleure destinades a
escolars i grups en general en un paratge idíl·lic de la Costa Brava.

DE LLEURE I NÀUTIQUES
PER A GRUPS ESCOLARS

Es realitzen 4 activitats diàries de 1,5h de duració. Tenim els alumnes
ocupats matí i tarda ja sigui a les instal·lacions del Complex o a la
platja.

IMMERSIÓ PISCINA
Els alumnes podran gaudir
d'excursions en un entorn
privilegiat i en una zona
verge.

Abans de realitzar l'activitat
es farà la primera classe
teòrica i després la pràctica
d'immersió a la piscina.

L'activitat es farà en un
entorn paradisíac a les
cales que envolten el
càmping.

Es realitzaran trekkings
pel GR a Tossa de Mar i
visita a Tossa de Mar, el
seu castell i retorn.

Podran practicar
l’escalada i la punteria a
través d'aquesta activitat
lúdica.

Els jocs de platja que es
realitzaran seran voley,
frisbies, bodyboards, etc.

187€
T.baixa

209€

3 DIES D’AVENTURA
DURADA
3 dies i 2 nits

(IVA inclòs)

EDAT

RÈGIM

Junior: 10-16 anys

Pensió cCompleta

ALLOTJAMENT
En Bungalows

Preus:

T.alta

(IVA inclòs)

Mínim 20pax

EL PROGRAMA
El programa es realitza a mida en funció dels gustos i preferències del grup, així com també s'ajusta a les edats dels
alumnes. Es una sortida lúdic-esportiva de 3 dies i 2 nits enfocada per a grups escolars d'entre 10 a 16 anys. Durant
l'estada i acompanyats d'un monitor titulat, es realitzaran diverses activitats , així com: rutes d'orientació , excursió a
Tossa de mar, caiac, snorkelling , classes teòriques d'immersió a la piscina i immersió en botelles a la piscina ,
escalada i jocs d’equilibris a la pista americana, jocs a la platja, activitats de nit i tir amb arc.

HORARI SETMANAL

TEMPORADA ALTA

HORARI

MAIG

ACTIVITAT

09:30 - 11:00

1ª activitat mati

11:00 - 12:30

2ª activitat matí

15:30 - 17:30
17:30 - 18:30

1ª activitat tarda
2ª activitat tarda

21:30 - 23:30

Activitat nit

DEL 15

JUNY
AL 30

TEMPORADA BAIXA

SEPT

MAIG

DEL 1

AL 14

RUTINA DIÀRIA
DIA

DIA 1

DIA 2

DIA 3

DESCRIPCIÓ
Sortirem de l'escola en autocar per dirigir-nos al nostre destí de colònies, al Complex de Cala LLevadó
(Tossa de Mar) . A l'arribada, els monitors estarem esperant per donar-vos la benvinguda i organitzar
l'allotjament als bungalows. Seguidament, es coneixeran les instal·lacions, una xerrada d'horaris i
normativa i el swimming test per veure el nivell de natació dels participants. Dinarem al restaurant del
complexe i hi haurà temps lliure fins que comencin les activitats esportives de la tarda. Es faran rutes
d'orientació, jocs amb pista de tirolina i després de sopar joc de nit.
L’activitat a primera hora del matí serà l'excursió a Tossa de Mar. Dinarem a les 13h i arrencarem amb
les activitats de tarda que seran l’escalada i l'snorkelling,. Al vespre l'activitat de nit serà la disco fins a
l'hora d'anar a dormir.

Despertar-se, preparar-se la maleta i esmorzar abans de començar les activitats de l'últim dia de matí,
que seran; jocs de platja a primera hora i immersió amb a m p o l l e s a la piscina a la segona
hora. A la tarda, després del temps lliure, arribarà l'autocar i es procedirà amb la sortida cap a l'escola
d'origen. Donem per finalitzats els nostres serveis.
* Preu subjecte a disponibilitat dels serveis en el moment d’efectuar la reserva i a variació per canvi en la divisa i/o increment d’impostos.
**El Planning d’activitats proposat és un mer exemple. Les activitats es faran un dia o altre depenent de l’estat de la mar i climatología

SERVEIS OPCIONALS

Hi ha una sèrie d’activitats opcionals que no van inclosos en el preu.
Tampoc està inclòs el transport en autocar d'anada i de tornada

ACTIVITATS
COMPLEMENTÀRIES

Les activitats opcionals són: Water World , volta en barca , xurro-flyfish
, parc d’aventura, via ferrada, paintball, catamaran i “humor amarillo”.

La premissa des de Brava Aventura és la seguretat en les activitats, per
això, encara que algunes de les activitats complementàries es realitzin per
una altre empresa, l’equip de Brava Aventura s’ocuparà del
desenvolupament de les mateixes, i ampliarà les pòlisses d’assegurança
pròpies per tal d’estar coberts doblement.

WATERWORLD

11€

VOLTA EN BARCA

10€

XURRO-FLYFISH

12€

PARC AVENTURA

18€
VIA FERRADA

PAINTBALL

16€

35€

26€

39€

UBICACIÓ EXCEPCIONAL

Entorn natural amb accés directe a la platja i a quatre cales.

UN ENTORN NATURAL
EXCEPCIONAL

Amb un emplaçament ideal al Sud de la Costa Brava, a 3 km
del poble pesquer medieval de Tossa de Mar, el Complex Cala
Llevadó és un indret ideal per grups d’escolars.
Cala Llevadó es troba just al costat de Tossa de Mar , un
encantador poble medieval de pescadors on podreu gaudir d’un
entorn natural preservat i paisatges impressionants.
A 3 quilòmetres del poble, s'hi troba la preciosa caleta de
Cala Llevadó on es desenvolupen les colònies nàutiques.

UN PARADÍS A LA COSTA BRAVA
ON VIURE UN EXPERIÈNCIA ÚNICA
CALENDARI DE RESERVES OBERT DE SETEMBRE A L ’ABRIL

17320 Tossa de Mar
(Girona)
hola@bravaaventura.cat

