>>ENGLISH AND SAILING
AVANÇ
En dues edicions, una per a joves de 14 a 17 anys i una altra per a joves de 15 a 17
anys, al passeig marítim de Benicàssim, en primera línia de la platja. Huit dies per a practicar
activitats nàutiques, i anglés, amb divertides activitats als voltants, la platja i la piscina, i
sobretot per a fer amics, relacionar-se i començar l’estiu a tope.

ON?
A l’Alberg Juvenil Argentina (Avda. Ferrandis Salvador, 40 – 12560 Benicàssim), un edifici d’estil
mariner, amb una pineda a l’entrada i un ampli recinte en primera línia de mar, a pocs metres
d’una àmplia platja d’arena fina.
L’Alberg disposa amb:
•
•
•
•
•
•

Habitacions de 2 i 4 places amb bany i roba de llit inclosa
Una àmplia esplanada amb pistes esportives i zones per a fer revetles i activitats
Una pista poliesportiva i altra de bàsquet
Piscina
Sala d’estar, sala de TV, sales multiusos i aules-taller per a realitzar activitats
Màquina expenedora de begudes

DATES I PREUS?
De l’1 al 8 de juliol de 2018
(per a joves de 12 a 14 anys)
Del 8 al 15 de juliol de 2018
(per a joves de 15 a 17 anys)
Incorporació a compte dels participants

General
320 €

Famílies
acollidores
256 €

Carnet Jove
y <14 años
288 €

Víctimes de
violència de
gènere 160 €

Familia nombrosa
o monoparental:
General 256 €
Especial 160 €

ACTIVITATS
Activitats nàutiques, de multiaventura, excursions, tallers, jocs i animacions i
vetlades nocturnes.
Més endavat podràs consultat el programa sencer.
Cal saber nadar

QUÈ INCLOU?
•

Allotjament en habitacions múltiples

•

Desdejuni, dinar, berenar i sopar

•

Material necessari per a les activitats

•

Monitors especialitzats en les activitats a realitzar

•

Assegurança d’accidents

PER A APUNTAR-TE...
A partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria, hauràs de presentar la sol·licitud de
preinscripció, mitjançant l’enllaç següent, o en qualsevol de les nostres oficines IVAJ a
Alacant, Castelló o València:

https://survs.com/survey/jy4xwsv1oh
Si vols rebre informació de totes les novetats, pots suscriure’t a la llista de distribució

campamentos_ivaj.

