ESTADA DE CAP DE SETMANA 2018

Gaudeix en companyia de la família i amics d’un cap de
setmana ple d’experiències i diversió en un entorn excepcional.

POBLACIÓ: Santa Fe del Penedès
COMARCA: Alt Penedès
PROVÍNCIA: Barcelona
Núm. de registre: 506
Capacitat per a 55 places
Habitacions de 4 a 20 places
Menjadors: 1
Banys: comunitaris / privats
Sales d’activitats: 2 sales
Servei mèdic a Vilafranca (5km)

Instal·lacions
Habitacions de 4, 12, 16 i 24 places
Sala amb tv
Hall amb llar de foc i espai de jocs
Sala polivalent
Piscina



Carpa de 150 m²
Banys comunitaris / privats
Entorn natural envoltat de vinyes i bosc



Estació de tren a 2,5 km (a la Granada)
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Preus de cap de setmana
Adults

Nens/es de 6 a 14 anys

Nens/es de 2 a 5 anys

Mitja pensió (2 àpats + dormir)

35€

Mitja pensió

26€

Mitja pensió

16€

Pensió completa (3 àpats + dormir)

40€

Pensió completa

30€

Pensió completa

20€

Dinar complementari

12€

Dinar complementari

10€

Dinar complementari

Dinar dissabte a dinar diumenge

52€ Dinar dissabte a dinar diumenge 40€ Dinar dissabte a dinar diumenge 28€

Els infants de 0 a 1 any son gratuïts
Preus especials per celebracions
Tots els preus són amb el 10% d’IVA inclòs

Aspectes a tenir en compte en les estades a l’Illot Gran
Totes les habitacions estan equipades amb coixí, coixinera i llençol baixer; la
resta de roba de llit i tovalloles l’heu de portar vosaltres.

L’horari d’entrada a la instal·lació és a les 11 del matí en cas de que el primer àpat
sigui el dinar i a les 6 de la tarda si s’entra a sopar. L’hora de sortida esta estipulada 2 h
després de l’últim àpat realitzat.

Entrada per dinar
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Entrada per sopar

8€

L’exclusivitat només es dóna en les següents circumstàncies:
Temporada baixa
(Novembre- Març)

Per a 40 pl. o més, exclusivitat total.
Exclusivitat total en ser més de 40 persones. Mínim dues nits.

Temporada alta
(Abril – Octubre)

Més de 40pl. una sola nit, només exclusivitat alhora de
dormir. En aquest cas no s’assegura que no hi hagi un altre
grup a dinar algun dels dies de l’estada, però sempre
respectant els vostres espais, horaris i necessitats.

Si necessiteu exclusivitat però no arribeu a 40 places podeu fer un pagament de la diferència a
15€ per plaça no ocupada. Si la vostra estada necessita un altre tipus d’exclusivitat informeunos.

En cas de voler posar música a la nit, si us plau
consulteu els horaris permesos. A l’Illot Gran
vetllem pel descans dels nostres veïns i per tant
estipulem unes normes a seguir en cas de festes
durant la nit.

Si l’estada es realitza durant l’estiu es pot fer
ús de la piscina. Aquest sempre ha d’estar
pactat amb la persona responsable de la casa,
que és qui us obrirà l’accés a la piscina. En cap
cas es podrà fer ús de la piscina abans de les
10 del matí o més tard de les 8 del vespre, i
sempre haurà d’estar supervisada per un
adult, ja que no disposa de socorrista.

No es poden utilitzar les instal·lacions de la zona

d’aventura sense prèvia autorització de

la responsable de la casa i amb les següents condicions climàtiques:
 En condicions de tempesta, amb forta pluja o tronades.
 En condicions de fortes ventades, quan el vent superi els 30km/h.
 En condicions de nevades o acumulació de gebra.

Telf.: 93 878 75 87 | www.illotgran.cat | reserves@illotgran.cat

MENÚS DE CAP DE SETMANA
A l’Illot Gran us hem preparat uns menús basats en productes de temporada i proximitat, per
aquest motiu hi poden haver variacions de plats en el menú però sempre seguin la mateixa
base. Tots els menús estan elaborats a la casa i al dia.

La taula us la trobareu ben parada i els plats els servim tipus bufet.
Si necessiteu algun règim especial (celíacs, intoleràncies, vegetarians, etc…..) només cal que
ens ho feu saber i us ho tindrem tot preparat.
En la pensió completa estan incloses les begudes (aigua i vins blancs i negres del Penedès) així
com també els cafès i infusions a tots els àpats.
A tots els àpats teniu fruita natural i de temporada a més dels postres especificats.
També està inclòs el berenar pels nens/es
(pasta amb suc o pa amb xocolata o llet amb
cacau o galetes o rotllets de crema de
xocolata...).
L’esmorzar consta d’un bufet de dolç i salat,
sucs, cafès i infusions. Habitualment tenim llet
sense lactosa o de soja però si algú té alguna
necessitat específica millor demanar-ho abans.

Esmorzar

Dinar
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Sopar

Dinar dissabte (petits i grans)
Amanida verda
La pasta de l’illot : fideuà de bolets o pasta de colors amb verduretes …..
Pollastre a la catalana
Variat de postres

Sopar dissabte (petits i grans)
Variat d’entrants: Crema de verdures | Mongeta tendra saltejada amb pernil |
Amanida de tomàquet, tonyina i ceba
Variat de segons: Sípia a la planxa| Truita de patates amb pa amb tomàquet
Nens/es: Sopa de pasta i croquetes de peix
Variat de postres

Dinar diumenge
Variat d’entrants sobre la taula*
Tardor - hivern:
amanida de l’hort | torrada amb escalivada i tonyina | pa de coca amb tomàquet i
embotits del Penedès | favetes amb pernil
*El primer plat dels nens/es seran macarrons casolans
Rodó de vedella amb bolets
Variat de postres

Inclòs en els dinar i sopar: vi blanc i negre, aigua, pa, cafès i infusions
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Suplement d’aniversari (inclou un parament de taula especial, pastís com a postres i cava)
Adults......................... 5€
Nens........................... 3€
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