HABITACIONS:
HABITACIONS:

INSTAL·LACIONS DE LA CASA DE COLÒNIES LA CARRAL

247 llits legalitzats (la majoria són lliteres), disposats entre 2 cases de la
La Carral és una casa de pagès del s.XVIII (1798), convertida com a casa de colònies el 1967, amb edificis adjacents
següent manera:
de nova contrucció i envoltada d’esplanades i boscos.
-50 a la Pedra (1era planta de la Casa Vella)
-83 a les Golfes (2ona planta de la Casa Vella)
-114 a la Casa Nova.
2 menjadors amb capacitat de 280 places, dividits de la següent manera:
-200 places al menjador gran (Casa Nova)
-80 places al menjador blau (Casa Vella)
El servei no és Self-service (les cambreres serveixen els plats a taula)

MENJADORS
MENJADORS I CUINA

ALTRES EQUIPAMENTS
-Dispensari
-Dues granges
-Hort, hivernacle i hort de les herbes aromàtiques
-Parc infantil i sorral
-La piscina de 180.000 litres, en un recinte tancat, enrajolat, enjardinat, amb
zona de gespa artificial i amb lavabos. (La piscina està oberta des de la última
setmana de maig fins a la 2era de setembre; el servei de socorrista està inclòs
dins del preu).
-“El cobert” (amb 30 patinets de muntanya). (per si feu activitats dirigides pels
monitors de la Carral).
-El Campament Roure, amb els serveis bàsics: aigua, llum, dutxes, wc, lavabos i
dos casetes amb 40 llits.
-Camps d’esport: 2 camps de futbol, 2 de bàsquet (minibàsquet i bàsquet) i 1
de bolei, ubicats a la mateixa esplanada al davant de la casa de colònies
-1 camp de futbol amb porteries reglamentàries (ubicat al Campament Alzina,
a 300 metres de la casa de colònies)
-Tècniques de muntanya: 1 tirolina, 1 rocòdrom (nou del 2013!) i 1 ràpel.
Aquest circuit tan sols el poden utilitzar els joves d’edats compreses entre els
10 i els 16 anys, i si es fa com a activitats organitzada per la Carral.
-4 esplanades per a jocs (2 a tocar de la casa de colònies, una altra a 300
metres de la Carral i la última a 600 metres)
- El túnel de les sorpreses
-3 boscos per a fer cabanes i jocs diversos
-Wi-fi pràcticament a tota la casa

SALES
-1 sala “gran” (de 200 m2) (amb llar de foc, estufa, equip de música, equip de llums,
taules i bancs)
-1 sala “de futbolins” (de 90 m2) (amb llar de foc, taules, bancs i futbolins).
-1 sala “la pedra” (de 70 m2) (amb calefacció, taules i bancs)
-1 teatre amb escenari (de 180m2) (amb cobertura superior).
-1 sala de futbolins (de 50 m2, al costat del teatre, amb cobertura superior, no
lateral)
-1 porxo de fusta (de 25m2, a l’esplanada del davant de la casa)
-1 sala “biblioteca” (80m2) (amb calefacció, taules i cadires)
-1 sala “ la cuina” (70m2) (amb calefacció, aire condicionat, taules i cadires).
-1 sala “el tèxtil” (60 m2) (amb calefacció, aire condicionat, taules i cadires)
-Sala dels coixins (50 m2)
-Sala dels titelles (40 m2)
-Sala dels sofàs (10 m2), amb accés a Internet i ordinador.
-Sala del Campament Alzina (80m2) (amb cobertura superior, no lateral, i els lavabos
a tocar). Aquesta sala està a uns 300 metres de la casa de colònies.
-Sala del Campament Roure (150m2) (amb cobertura superior, no lateral i els
lavabos a tocar). Aquesta sala està a uns 500 metres de la casa de colònies.

