PROGRAMA: Turisme

Alberg – Casa de colònies Can Font __________
(Brunyola – La selva)

Registrada amb el Nº 381

FITXA TÈCNICA:
Capacitat: 91 places
Instal·lacions interiors:
La planta baixa es distribueix en un vestíbul, dos menjadors, la cuina, una sala de jocs i
televisió, i una sala polivalent.
Al primer pis hi han quatre habitacions: una de 24, tres de 14, i una de 10 places.
Disposa de 8 banys complets i un distribuïdor ampli on poder realitzar activitats.
L’annex és un mòdul de 5 habitacions de 2, 3, 4, 6 places amb serveis. Una de les
habitacions esta adaptada per a persones amb mobilitat reduïda.
L’antic paller està restaurat i transformat en una sala polivalent que disposa de
calefacció, lavabo i piques.
Instal·lacions exteriors:
Hort, Galliner,
Pista poliesportiva: pista il·luminada i mides oficials per practicar futbol, handbol,
bàsquet, patinatge, tenis, voleibol... Pista de petanca
Piscina, Zona d’acampada i Bosc propi
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PROGRAMA: Turisme

ACCÉS:
A Brunyola es pot arribar en: Cotxe i autocar fins a la mateixa porta de Can Font.
Hi ha trens de la RENFE, regionals i mitja distància, fins a Sils (a 20 Km).
SERVEIS:
· Allotjament en règim de dormir, mitja pensió o pensió completa.
· Lloguer d’espais / sales.
· Dinars per a grups.

· Servei d’animadors per a grups (gimcanes, concursos, jocs de nit,...).
· Programes escolars (sortides d’un dia i colonies).

ACTIVITATS I PUNTS D’INTERÈS PER LA ZONA:
Can Font és una casa de pagès restaurada, manté l’antiga estructura pairal i té 5 Ha de
bosc propi. Està situada al nucli urbà de Brunyola (La Selva), encarada al sud, i amb
vistes a la plana de Girona, Guilleries i Pirineus.
Es troba a mitja hora de la costa brava, a vint minuts de Girona ciutat, i a poc més
d’una hora de Barcelona. A prop també hi trobem paratges naturals de les Guilleries,
Collsacabra, el Montseny o la Garrotxa.
OBSERVACIONS:
· Hospital General Girona (20 minuts).
. CAP Ramón Vinyes (10 minuts) a Angles
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