
Si us agrada el turisme rural, passar temps de qualitat en família i gaudir d'uns dies
enmig de la natura amb totes les comoditats aquest és el vostre PACK.
especialment pensats per al turisme familiar. 
 
Ubicats al costat de paratges naturals de gran bellesa,  us proposem diferents
activitats familiars per gaudir de la natura que ens envolta i apropar-vos al món
rural.
 
Us proposem allotjar-vos en un Vilar Rural, concretament el de Cardona, i fer un
munt d’activitats per  a tota la família;

Granja
La petita granja de cada Vilar Rural és l'escenari de diferents activitats familiars que
permeten als nens i nenes conèixer i apropar-se als animals de la granja: anirem a
dir bon dia als conillets, coneixerem les gallines i el gall de cada Vilar i descobrirem
què els fa tan especials, saludarem les cabretes, i passejarem amb els ponis. Tot
això guiats per La Masovera, l’encarregada d’apropar-nos al dia a dia d'una granja i
de fer descobrir als més petits la importància del respecte i la cura cap als diferents
éssers vius del nostre entorn.
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Cardona; 

Vacances medievals entre Castells i Mines de Sal



Tallers
Tallers de cuina, de manualitats, per construir les vostres joguines o fer-vos una
disfressa personalitzada, sobre reciclatge, per aprendre els trucs de màgia més
al·lucinants, o per iniciar-nos en el món del circ: cada cap de setmana (i durant tot
l'estiu) a Vilars Rurals us proposem tallers de diferents temàtiques perquè pares i
fills deixeu volar la vostra creativitat i el vostre enginy.
 

Hort
Plantar les llavors i els plançons de diferents hortalisses i herbes aromàtiques,
veure com van creixent de mica en mica, descobrir com les hem de cuidar perquè
creixin correctament, veure com surten els primers fruits i anar a recollir-los, i
gaudir-ne després a l’hora de dinar o durant el sopar. ;) A l'hort del Vilar Rural
descobrireu les tasques pròpies del camp i de l'agricultura, i els més petits veuran
de primera mà d'on surten els tomàquets i com són els enciams abans que arribin a
la nostra amanida
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Activitats aquàtiques
Les piscines de Vilars Rurals són un espai magnífic per gaudir d'una estona de
diversió en família! Bé sigui a l'estiu sota els raigs del sol, o a l'hivern, remullant-nos
en una piscina coberta i climatitzada, us proposem diferents activitats aquàtiques
perquè petits i grans gaudiu al màxim de les piscines dels Vilars Rurals.
 

Activitats per a nadons
Ser un hotel rural Baby Friendly vol dir que, a banda de les nostres instal·lacions i la
nostra oferta gastronòmica, les nostres activitats també adaptades per als més petits.
Amb la col·laboració de l'Hospital Sant Joan de Déu hem elaborat diferents propostes
d'activitats pensades específicament per a nadons: tallers sensorials, moments de joc
heurístic, ioga per a nadons, massatge infantil, activitats de granja específiques per
als més petits, activitats per descobrir els sons de la naturalesa o la llum... Als
programes d'activitats podeu consultar les diferents activitats previstes per a nadons

Excursions
La vila medieval de Cardona, amb el seu castell i el seu casc històric; la Vall del
Cardener, l'embassament de Sant Ponç... A Vilars Rurals tenim la gran sort de trobar-
nos ubicats en uns entorns naturals magnífics, i volem que les famílies que ens visiteu
els descobriu i hi passeu estones inoblidables. Per això, les excursions són part
integral dels nostres programes d'activitats familiars: junts visitarem diferents punts
d'interès del nostre entorn per fer-vos descobrir les meravelles que la naturalesa, la
història o la cultura ens han deixat ben a prop de 
 
Visita a les Mines de Sal, una visita que agradarà a tota la família  la Muntanya de Sal
és un fenomen natural únic al món i encara avui creix a mesura que la pluja
l’erosiona. Els seus 120 metres són només la punta d’un enorme diapir de prop de
dos quilòmetres de profunditat. Durant una hora, us endinsareu fins a 86 metres i
gaudireu de l’espectacle de formes i textures que ofereix el massís salí.
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Preu 
 
Preu per a 2 adults + 1 nen/nena
1 nit Dormir i esmorzar = 120 euros
1 nit Mitja pensió = 150 euros
1 nit dormir i esmorzar + visita a les mines de sal= 160 euros
1 nit Mitja pensió + visita a les mines de sal = 190 euros
 
Preu per a 2 adults + 2 nens/nenes
1 nit Dormir i esmorzar =160 euros
1 nit Mitja pensió = 200 euros
1 nit dormir i esmorzar + visita a les mines de sal=210 euros
1 nit Mitja pensió + visita a les mines de sal =250 euros
 
Preu per a 2 adults + 3 nens/nenes
1 nit Dormir i esmorzar = 210euros
1 nit Mitja pensió = 260 euros
1 nit dormir i esmorzar + visita a les mines de sal= 260 euros
1 nit Mitja pensió + visita a les mines de sal = 310 euros
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RESERVES:
 
+Més Viatges Manlleu
Plaça Fra Bernadí 11 Manlleu
938515674 
mesviatges@mesviatges.com 


