Vine a conèixer València amb nosaltres
i gaudeix de la Ciutat de les Arts i les Ciències
y ‘Dormir amb taurons’ sense que et coste més
De setembre a febrer inclou dormir amb taurons
3 dies 220 €
4 dies 245 €
5 dies 285 €

Monitors 24 h
Allotjament en plena natura
Pensió completa
Entrades a Oceanogràfic, Museu
de les Ciències i Hemisfèric

Programa propi. Gestió global. tot inclòs

www.albergueolocau.com - info@albergueolocau.com - 626422188
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on estem?

ALBERGUE OLOCAU

com arribar

coneix-nos

Vine a València,
la decisió

Vine a conèixer València des d'un lloc ple de
vida, al Parc Natural Serra Calderona, a 20

que menys costa!

minuts del centre de la ciutat. On els i les
alumnes són els protagonistes d'una
emocionant varietat d'activitats que faran la
seua estada més interessant, divertida i segura.
Descobreix un grup de monitors diferent,
implicat, divertit i amb una gran experiència en
els nostres programes.
A només 20 minuts de València

Viu l'experiència!

Què oferim?
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Segueix-nos també a Facebook

To

allotjament amb pensió completa
monitors en atenció
permanent i programes educatius
gestió d’entrades
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Centre d'educació juvenil en un Parc Natural

www.albergueolocau.com
info@albergueolocau.com
tel 626422188

Viu una nit màgica amb els nostres monitors en el
Oceanogràﬁc. En exclusiva per al vostre col·legi.

DORMIR AMB TAURONS
per somiar

conèixer

VALèNCIA

CÒMODES I ÀMPLIES

instal·lacions
Habitacions amb calefacció i bany, cadascuna
inclou un apartat on dorm el seu monitor.
Habitacions dobles especials per a professors,
amb bany i aire condicionat.
Activitats esportives, jocs exclusius, vetllades

Sales de professors en WIFI.

musicals, animacions i dinàmiques. Un monitor

Menjador de professors.

cada 10 alumnes en tot moment.

Observatori astronòmic.

MONITORS
DIVERTItS
per ESCOLARS

CIUtAt DE LeS ARTS i LeS CIèNCIeS
Oceanogràﬁc, Museu de les Ciències,
Hemisfèric, visites exteriors, tallers didàctics,
visites guiades i atenció permanent amb els
nostres monitors.

Grans aules-taller, sales audiovisuals i tallers al
aire lliure.
Sala de recreo en aire condicionat, ping-pong,
futbolí i jocs de taula.
Escenari per a actuacions teatrals
Pistes poliesportives il·luminades, camp de
futbol de gespa natural, piscines i totes les
instal·lacions esportives en un recinte de més
de 60.000 m2 completament tancat.

