
 Esports 

 
   Menjar inclòs 

 
  Jocs 

 



  

Per nens i nenes  de 3 a 14 anys • Per més informació,  

consultar l’equip de DL Kids o preguntar a recepció. 

¿Estàs buscant inspiració per tenir als més petits ocupats aquest Estiu? 

¡T’ajudem! El nostre Casal David Lloyd, s’especialitza amb esports, jocs 

d’equip, manualitats i sobretot molta diversió. 

 

Casal d’Estiu 2019 
Del 25 de Juny al 2 d’Agost / Del 26 d’Agost al 6 de Setembre 

Sessions diàries de 
tenis, pàdel y natació 

 
 

Varietat d’activitats 
divertides totes les 

tardes 
 

Menú diari, amb dinar i 
berenar elaborat pel 

restaurant 

Esports 
 
 

Jocs 
 
 

Menjar inclòs 
 
 



INFORMACIÓ 
 

L’horari del Casal serà de 9h a 17h, amb la opció de contractar 

hores d’acollida de 8h a 9h i de 17h a 18h.  

A partir de les 16:45h, hora de berenar, ja es podrà passar a 

recollir els nens i nenes.  

Tots els dies realitzarem les activitats esportives pel matí, 1h de 

tennis, 1h de pàdel (excepte nascuts en 2014-16), i 1h de natació 

a la piscina interior i/o exterior. 

Després de dinar, farem un descans o una activitat relaxada per 

a que puguin descansar els qui ho desitgin, abans de tornar amb 

energia a les activitats lúdiques de la tarda. 

Cada setmana estarà ambientada amb una temàtica diferent. 

 

Els grups de nens i nenes estan organitzats per edats:  

 

2016 Blau (3 anys complerts)          2014-2015 Vermell           

2012-2013 Taronja      2009-2011 Verd       2005-2008 Teenager 

 

 Els grups Blau y Vermell, només realitzaran classes de tennis 

i natació. 

 Informació Grup Teenager: El programa d’activitats serà 

diferent a la resta de grups. Consta de classes diàries de 

1:15h de pàdel i 1h de piscina. A més a més, classes dirigides 

de Cycling, Judo, Ball, Circuit Gym, TBC, aquafitness, etc, i 

també 1 torneig de pàdel setmanal. No realitzen tennis. 



MATERIAL 
 

 Roba còmoda i d’esport. 

 Calçat esportiu (Grups Vermell y Blau, recomanable amb velcro) 

 Piscina: Banyador, tovalla, barret de piscina y calçat de bany. 

 Gorra (els hi regalarem una el primer dia de casal) 

 Raqueta de tennis y pàdel junior (Grups Vermell y Blau, només 

raqueta de tennis, grup Teenager només raqueta de pàdel) 

 Raspall i pasta de dents (recomanable) 

 

Des de el casal, recomanem portar la roba i material marcat amb el seu 

nom, sobretot els més petits per evitar possibles pèrdues de roba o 

objectes. 

Important:  

La setmana del 29 de Juliol al 2 d’Agost està subjecta a una quantitat 

mínima d’inscripcions. Es confirmarà la seva realització abans del 19 de 

Juliol.  

 

PREUS 

25–28 Juny 170€   4 setmanes 820€ 

1 setmana 225€   5 setmanes 980€ 

2 setmanes 440€   6 setmanes 1150€ 

3 setmanes 630€    7 setmanes 1250€ 

    

¡Novetat! Les famílies amb 3 fills/es o més que s’apuntin la mateixa setmana al casal DL 
Kids i/o Stage de Tennis, David Lloyd els hi regalarà una classe particular de Tennis, 
Pàdel, Natació o Fitness. Podran gaudir d’aquest regal qualsevol dels membres de la 
família. Cada setmana realitzada es regalarà 1 classe particular. 


