ACTIVITATS
ESTIU 2015

Durant el mesos de Juliol
i Agost selfie al
Càmping!!
Proposem a tots els campistes, tant
si són de temporada com fixes ens
feu arribar els vostres “selfie”
www.campinglafageda.com
https://www.facebook.com/campinglafageda.fageda

Aquestes fotografies seran
exposades a la nostra pg web i al
Facebook del càmping.
Anima’t i ajuda’ns a buscar els
millors moments de l’estiu!!!

Gaudeix de
les activitats

Els dijous a la
Cooperativa la Fageda

Vols fer esport aquest
estiu?
El càmping La Fageda et dona
l’oportunitat d’ iniciar-te en
diferents modalitats
Del dia 25 juliol al 15
d’Agost a l’esplanada de la
piscina podreu gaudir de
DIFERENTS ACTIVITATS!!
PILATES
( per començar bé el dia)

AQUAGYM
( a la piscina)
ZUMBA
Classes dirigides per la
nostra monitora
MONTSERRAT SISTERÉ
És una activitat que cal apuntar-se a la
recepció del Càmping. Places limitades.
+info a la RECEPCIÓ DEL CAMPING

temporada
estiu 2015

Del dia 25 juliol al 15
d’agost, activitats per NENS
Cada dijous del mes d’Agost el
Càmping La Fageda us
convida a la Cooperativa la
Fageda, grups màxim de 20
persones. Cal fer reserva
prèvia a la recepció del
Càmping!!!

Jocs, gincanes, sacs...
una activitat cada dia!!!
És una activitat que cal apuntar-se a la
recepció del Càmping. Places limitades
+ info a la recepció del càmping

Ets corredor!!!
T’agrada la Natura i
descobrir la Garrotxa?
Durant els mesos de Juliol i
Agost a la comarca es
realitzen diferents curses de
muntanya.
Diss 4 juliol

16a Puja i Baixa a Batet

Diumenge 5 juliol

Warclubsrun, Sant Feliu

Diss 18 juliol

4a Cursa Nocturna Les

Planes
Diumenge 16 agost

23a Cursa Popular Sant Roc

Diumenge 23 agost

31e Cros Popular Sant Feliu

Diumenge 30 agost

5a Cursa Popular Verntallat

De totes aquestes activitats
podeu trobar +info:
marxesgarrotxa.jimdo.com

Si vols descobrir nous
indrets de la Garrotxa
Caminades els
dimecres!!
El 29 de Juliol i el 5 d’agost us
proposem 3 h de caminada de
dificultat mitjana per la Garrotxa,
descobrir nous indrets, camins i
fabuloses vistes
Cal portar calçat còmode, aigua,
alguna cosa per menjar i
protecció solar
És una activitat que cal apuntar-se a la
recepció del Càmping. Places limitades.

Banyada nocturna!!!
Altres activitats que
podeu realitzar al
Càmping

Tots els divendres del mes
d’agost la piscina no tancarà
fins a les 24:00h.

Ping-Pong
Demana raquetes, pilota i
xarxa a la recepció
Bàsquet

Així petits i grans podreu
disfrutar de poder-vos banyar
durant tota la nit!!! Amb la
piscina il·luminada.

Futbol
Voleibol
( cal demanar xarxa i pilotes a la
recepció del Càmping)

Fiança de 2 ,-€ que us serà
retornada al retornar el
material.

Rutes de senderisme i
bicicletes
El Càmping La Fageda us
proposa dues bones
alternatives per passar tot un
dia disfrutant la Natura.
1.- Ruta núm 1 del Parc
Natural de la Zona Volcànica
de la Garrotxa.
Una ruta d’unes 4 hores que us
passejarà per els indrets més
característics de la zona, La Fageda
d’en Jordà, Volcà Sta. Margarida i
Volcà Croscat.

2.- El Salt de Can Batlle
Una visita obligada si voleu sentir
l’experiència de banyar-vos a una de
les gorgues més maques de la zona.
Mes info. +google (salt de can batlle)
allà podeu trobar alguna ruta a peu
per arribar-hi

3.- Via verda Olot – Girona
Si us agrada la bicicleta podeu
disfrutar de la via verda Olot –
Girona.
Un recorregut agradable i planer
amb una bona combinació
d’autobusos per tornar a Olot.

Càmping La Fageda
Ctra.Olot Santa Pau, km 3.8
17800 OLOT
T. +34 972271239
www.campinglafageda.com

