EXCURSIONS:
a peu:
- Sant Quirze de Colera.
- Capelles romàniques de Sant
Miquel i San Silvestre.
- Centre de reproducció de la tortuga
Mediterrània
- Menhir de la Pedra dreta.
- Parc Natural de l'Albera.
En autobús en un radi de 25 km:
- Museu Dalí de Figueres
- Museu del Joguets
- Aiguamolls de l'Empordà
- Sant Pere de Rodes.
- Ciutadella de Roses.
- Castell de Quermenço.
- Castell de Peralada.
- Ruïnes d'Empúries.
- França.
- ..../....
TIPUS D'ESTADA:
. Dormir amb dret a cuina.
. Grups mínims de 30 persones

INFORMACIÓ I LLOGUER DE LA CASA:
COLÒNIES TRAMUNTANA
Paratge Coll de Quirc
17781 Vilamaniscle
Alt Empordà (Girona)
Telèfon (972) 53.05.41
INTERNET:
http://www.entretots.com/tramuntana

US OFEREIX:
Una situació privilegiada que la
converteix en un mirador sobre la
plana de l'Empordà. En un dia clar
hom pot veure el Canigó,les
Salines,Agullana,Figueres,Badia
de Roses,Muntanyes de Torroella
Sant Pere de Rodes i Puig
d'Esquers.
Una casa de nova construcció,
planta
baixa,sense
barreres
arquitectòniques
amb
amplis
dormitoris i espaioses sales, així
com 15.000 metres d'esbarjo al peu
de l'Albera.
Propera
a
llocs
d'interès
històric,artístic i de medi ambient.

FITXA DE LA CASA:

Com arribar-hi:
* PER CARRETERA:
- Autopista A-7 Barcelona - Figueres
- Sortida autopista Figueres ,cinturó
circunval.lació direcció Llança- Port Bou
n-252. Sortida de Garriguella i a 4 km
de Garriguella es troba Vilamaniscle.
* PER TREN:
- R.E.N.F.E Barcelona - Vilajüiga.
- Vilajuiga - Vilamaniscle (7 km).
-R.E.N.F.E. Barcelona - Figueres.
Figueres - Vilamaniscle en autobús(16
km) (Cal concertar-lo)

- Capacitat: 64 persones
- 4 habitacions de 16 places
- Dutxes aigua calenta: 7
- Lavabos: 7
- W.C: 7
- un dels blocs sanitaris adaptat per
disminuïts
- Infermeria 2 places
- Menjador 75 places
- Sala tallers
- Cuina i magatzem
- Piscina (10x5 m.)
- Portxo (80m2.)
- Servei mèdic a 4 km.
- Calefacció: Calefactors elèctrics a les
habitacions i estufes al menjador i sala
tallers.

