Lisboa
Segovia
La Massana
Cerdanya
Santa Susanna
Malgrat de Mar
Calella
Roses
Capmany

Vacances estiu 2022

Condicions d’inscripció
Qui es pot inscriure?
-Persones amb discapacitat intel•lectual majors de 12 anys
residents a Catalunya.
-Per a aquells que s’inscriuen per primer cop, caldrà realitzar una entrevista prèvia. Truqueu per demanar dia i hora.
Dates Inscripcions:
Federats actius i centres socis: a partir del 7 de juny a
les 10:00 h.
Federats no actius: a partir del 9 de juny a les 10:00 h
-Data màxima d’inscripció i lliurament de documentació:
1 de juliol a les 14:00h.
Les places s’assignaran per rigorós ordre d’inscripció, fins
que s’exhaureixin.
Documentació que cal portar:
Aquells que us inscriviu per primer cop:
-Documentació necessària per la llicència federativa si no
la teniu.
-Fotocòpia DNI participant i pare/mare/tutor/a (per les
dues cares).
-Fotocòpia Targeta Sanitària participant.
Aquells que ja heu participat altres cops:
-Autorització i pauta de medicació.
Llicència federativa:
-Cost: 15 Euros.
-Fitxa de llicència (demanar a l’Acell).
-1 fotografia mida carnet.
-Fotocòpia del Certificat acreditatiu de discapacitat intel•lectual (CAD).
-Butlleta Bancària (demanar a l’Acell)
Important!
Cal entregar la medicació, si s’escau, el dia de sortida, preparada per dies i suficient per tota l’estada, més dos dies
extres.
-El cobrament de les places de vacances es realitzarà a través de domiciliació bancària.
Per aquells centres que us calgui una valoració econòmica
del cost, cal anunciar-ho com a data màxima el 10 de juny
directament a sara.luna@federacioacell.org. En el cas de
particulars dels quals no disposem de les dades bancàries,
el pagament es realitzarà en efectiu o targeta de crèdit a
les nostres oficines del CEM Mundet o per transferència
bancària.
Condicions de pagament
Si en el moment de fer la inscripció no disposem de les dades bancàries del participant, aquesta quedarà bloquejada
durant el termini de 48 hores. En aquest termini s’haurà de
presentar la butlleta bancària o fer el pagament de la plaça
mitjançant transferència bancària. En cas contrari, la Federació es reserva el dret d’anul·lar la plaça.

A partir del 8 de juliol totes les inscripcions s’hauran d’abonar mitjançant transferència bancaria el mateix dia en que es
confirmi la plaça. En cas contrari, la Federació es reserva el
dret d’anular la plaça.
Federats actius
1er. pagament (60% a compte plaça + transport + assegurança) 13 de juny
2on. pagament (40% resta plaça) 8 de juliol
Federats No Actius
-Es cobrarà el 100% la plaça a partir del dia 13 de juny
Servei de Transport

El servei de transport d’anada i/o tornada es facturarà, per defecte,
en tots els viatges que així ho requereixin, i només podrà ser anul.lat
prèvia comunicació per e-mail al Dept. de Lleure. Els usuaris Fed.
Actius ho hauran de comunicar abans de la data establerta com a
2on. Termini de pagament. Els usuaris Fed. No Actius ho hauran de
comunicar el mateix dia en que formalitzin la inscripció a l’activitat.

Baixes

En cas de baixa no justificada*, a partir del 10 de juny, si es comunica
fins el 20 de juny, l’ACELL abonarà el 40% de l’import cobrat de la
plaça i el total del transport i assegurança.
Si es comunica entre el 21 de juny i el 27 de juny, s’abonarà el 30%
de l’import cobrat de la plaça i el total del transport i assegurança.
Si es comunica entre el 28 de juny i el 6 de juliol, s’abonarà el 20%
de l’import cobrat de la plaça i el total del transport i assegurança.
A partir del 7 de juliol no hi haurà cap abonament.
En cas de baixa justificada*, el/la participant assumirà les despeses
associades a possibles càrrecs no reemborsables (allotjament, transport, reserves...)
*Es considerarà baixa justificada quan s’aporti algun document oficial
on es reconegui l’impediment, per força major, a participar en les
vacances.
Els abonaments corresponents a les baixes de vacances s’efectuaran
entre el 1 i el 15 de setembre.
Les devolucions bancàries tenen associades un càrrec en concepte
de gestió que dependrà de l’import del rebut retornat. Aquest càrrec
vindrà determinat per l’entitat bancaria.
En qualsevol dels casos, recordeu que les despeses de devolució
bancàries s’hauran de pagar independentment de que l’usuari causi
baixa de l’activitat.
La federació es reserva el dret de modificació i/o cancel·lació de les
ofertes realitzades en aquesta campanya per motius de demanda o
per causes alienes a la nostra entitat. Aquests canvis o modificacions
us seran comunicats en el cas de produir-se.

Observacions dia de sortida per a tots els viatges

Punt de trobada: C/ Hipàtia de Alexandria (Recinte Llars Mundet)
Cal arribar al punt de trobada 30’ abans de l’hora de sortida.
En el cas que aquest dia tingueu dificultats per arribar amb temps
suficient, heu de trucar al telèfon 690 81 74 59
Si l’autocar ha hagut de marxar, la Federació no es farà responsable
del trasllat del participant a l’allotjament.

LISBOA

HOTEL AMAZONIA 4*
Després de dos anys, aquest estiu us tornem a oferir la possibilitat de viatjar a Europa.
Anirem a Lisboa i ens allotjarem a L’Hotel Amazonia Javor, a tan sols 15 minuts de
Lisboa. Anirem amb autocar a disposició, visitarem tots els indrets emblemàtics de
l’encisadora Lisboa i farem un munt d’activitats i excursions. Recupera la il·lusió!
TORN D: DEL 12 AL 19 D’AGOST
Sortida el dia 12 d’agost a les 19:30h i tornada el dia 19 d’agost a les 12:00h
*Cal portar sopar, medicació de la primera nit. DNI en vigor i T. Sanitària Europea
N.S INTERMITENT
Preu federat actiu: 890€		

Preu federat no actiu: 975€

N.S. LIMITAT/LIM +45/INTER+50
Preu federat actiu: 935€		
Preu federat no actiu: 1.025€
N.S EXTENS i GENERALITZAT
Preu federat actiu: 1.645€		
A TENIR EN COMPTE
PER TOTS ELS VIATGES
Assegurança: 18€
Llicència Federativa: 15€

Preu federat no actiu: 1.805€
Ajuts Diputació:
NS Intermitent/Limitat/Gent Gran: 160€
NS Extens i Generalitzat: 200€

SEGOVIA

HOTEL PUERTA DE SEGOVIA 4*
L’Aqüeducte, la Catedral, l’Alcàzar... Segovia monumental, plena d’història i en boca
de tots per la seva magnífica gastronomia. Si vols conèixer Segovia i gaudir del seu
patrimoni cultural i les ciutats confrontant més importants, aquesta és la teva oportunitat! Us proposem una magnífica estada a l’hotel Puerta de Segovia, a tant sols
cinc minuts del centre històric. Un hotel modern i elegant, amb habitacions totalment
equipades, envoltat de jardins i amb una magnífica piscina exterior. Vine amb nosaltres, ho descobrirem junts!
TORN B: DEL 5 AL 12 D’AGOST
Sortida el dia 5 d’agost a les 20:30h i tornada el dia 12 d’agost a les 19:30h
*Cal portar sopar i medicació de la primera nit
TORN C: DEL 12 AL 19 D’AGOST
Sortida el dia 12 d’agost a les 20:30h i tornada el dia 19 d’agost a les 19:30h
*Cal portar sopar i medicació de la primera nit
N.S INTERMITENT
Preu federat actiu: 830€		

Preu federat no actiu: 910€

N.S. LIMITAT/LIM +45/INTER+50
Preu federat actiu: 885€		
Preu federat no actiu: 970€
N.S EXTENS i GENERALITZAT
Preu federat actiu: 1.495€		
A TENIR EN COMPTE
PER TOTS ELS VIATGES
Assegurança: 18€
Llicència Federativa: 15€

Preu federat no actiu: 1.645€
Ajuts Diputació:
NS Intermitent/Limitat/Gent Gran: 160€
NS Extens i Generalitzat: 200€

LA MASSANA
HOTEL MARCO POLO 3*

Si ets dels que a l’estiu prefereix la muntanya, no cal que li donis més voltes, tenim
la teva opció, l’Hotel Marco Polo 3* a la Massana. Aquest estiu gaudeix de les teves
vacances en un entorn de natura, envoltats de muntanya i amb una gran oferta d’activitats d’oci i turisme. Vine a descansar i refugia’t de la calor en aquest paratge natural,
descansarem, farem excursions, gaudirem d’un bon bany a la magnífica piscina de l’hotel i ens prendrem un gelat amb vistes a la muntanya.
TORN A: DEL 22 AL 29 DE JULIOL
Sortida el dia 22 de juliol a les 16:30h i tornada el dia 29 de juliol a les 20:30h
TORN B: DEL 29 DE JULIOL AL 5 D’AGOST
Sortida el dia 29 de juliol a les 14:00h i tornada el dia 5 d’agost a les 19:00h
N.S INTERMITENT
Torn A: Preu federat actiu: 610 €		
Torn B: Preu federat actiu: 630€		

Preu federat no actiu: 670€
Preu federat no actiu: 690€

N.S. LIMITAT/LIM +45/INTER+50
Torn A: Preu federat actiu: 660€		
Torn B: Preu federat actiu: 680€		

Preu federat no actiu: 725€
Preu federat no actiu: 745€

N.S EXTENS i GENERALITZAT
Torn A: Preu federat actiu: 1.170€		
Torn B: Preu federat actiu: 1.230€		

Preu federat no actiu: 1.285€
Preu federat no actiu: 1.350€

A TENIR EN COMPTE
PER TOTS ELS VIATGES
Assegurança: 18€
Llicència Federativa: 15€
Transport : 28€+28€ per viatges dins
Catalunya (opcional)

Ajuts Diputació:
NS Intermitent/Limitat/Gent Gran: 160€
NS Extens i Generalitzat: 200€

CERDANYA
HOTEL MOIXERO

Us proposem un allotjament a Bellver, un destí de muntanya immillorable. Veniu amb
nosaltres a l’Hotel Moixero, ubicat en una situació estratègica, a 15 minuts de Puigcerdà i amb totes les comoditats i prestacions que els nostres participants necessiten i
perquè no dir-ho, amb una oferta gastronòmica exquisida. Farem excursions i activitat
i per descomptat, també gaudirem de bones estones de relax a la seva piscina amb
vistes a la muntanya. Un marc incomparable on passar aquests dies d’estiu.
TORN B: DEL 29 DE JULIOL AL 5 D’AGOST
Sortida el dia 29 de juliol a les 16:00h i tornada el dia 5 d’agost a les 18:00h
N.S INTERMITENT
Preu federat actiu: 675€		

Preu federat no actiu: 740€

N.S. LIMITAT/LIM +45/INTER+50
Preu federat actiu: 690€		
Preu federat no actiu: 755€
N.S EXTENS i GENERALITZAT
Preu federat actiu: 1.305€		
A TENIR EN COMPTE
PER TOTS ELS VIATGES
Assegurança: 18€
Llicència Federativa: 15€
Transport : 28€+28€ per viatges dins
Catalunya (opcional)

Preu federat no actiu: 1.435€
Ajuts Diputació:
NS Intermitent/Limitat/Gent Gran: 160€
NS Extens i Generalitzat: 200€

SANTA SUSANNA
HOTEL HTOP SUMMER SUN 3*

L’H·TOP Summer Sun està ubicat a la costa del Maresme, a 150 m de la platja i molt
a prop del centre de Santa Susanna. Les seves habitacions són funcionals, disposen
d’aire condicionat, TV per satèl·lit, bany privat amb dutxa i articles de tocador gratuïts
i balcó. Al seu restaurant serveixen plats de cuina mediterrània i internacional. L’hotel també acull un bar i una terrassa compartida amb gandules i ofereix un programa
d’animació. Vine aquest estiu i no ho deixis escapar, gaudirem de les instal·lacions i
comoditats d’aquest magnífic hotel i farem un munt d’activitats. T’animes?
TORN C: DEL 5 AL 12 D’AGOST
Sortida el dia 5 d’agost a les 16:45h i tornada el dia 12 d’agost a les 19:45h
TORN D: DEL 12 AL 19 D’AGOST
Sortida el dia 12 d’agost a les 16:45h i tornada el dia 19 d’agost a les 20:00h
TORN E: DEL 19 AL 26 D’AGOST
Sortida dia 19 d’agost a les 17:00h i tornada el dia 26 d’agost a les 19:15h
TORN F: DEL 26 AL 31 D’AGOST
Sortida el dia 26 d’agost a les 16:00h i tornada el dia 31 d’agost a les 17:00h
N.S INTERMITENT
Torn C-D-E:
Preu federat actiu: 575€		
Torn F: 		
Preu federat actiu: 445€		

Preu federat no actiu: 630€
Preu federat no actiu: 485€

N.S. LIMITAT/LIM +45/INTER+50
Torn C-D-E:
Preu federat actiu: 595€		
Torn F:		
Preu federat actiu: 465€		

Preu federat no actiu: 655€
Preu federat no actiu: 510€

N.S EXTENS i GENERALITZAT
Torn C-D-E:
Preu federat actiu: 1.315€		
Torn F: 		
Preu federat actiu: 975€		

Preu federat no actiu: 1.440€
Preu federat no actiu: 1.070€

A TENIR EN COMPTE
PER TOTS ELS VIATGES
Assegurança: 18€
Llicència Federativa: 15€
Transport : 28€+28€ per viatges dins
Catalunya (opcional)
Ajuts Diputació TORN C-D-E:
NS Intermitent/Limitat/Gent Gran: 160€
NS Extens i Generalitzat: 200€

MALGRAT DE MAR
HOTEL HTOP PLANAMAR 3*

A primera línia de mar i, a tan sols cinc minuts del centre de Malgrat de Mar, es troba
l’Hotel Planamar, una opció ideal per gaudir d’uns dies de vacances. L’hotel compta
amb una magnífica piscina, zones comuns i un gran restaurant menjador on podrem
gaudir del seu magnífic buffet lliure. Activitats, excursions, piscina, relax..., no ens cal
res més.
TORN C: DEL 5 AL 12 D’AGOST

Sortida el dia 5 d’agost a les 16:00h i tornada el dia 12 d’agost a les 19:00h
TORN D: DEL 12 AL 19 D’AGOST

Sortida el dia 12 d’agost a les 16:00h i tornada el dia 19 d’agost a les 19:00h
TORN E: DEL 19 AL 26 D’AGOST

Sortida el dia 19 d’agost a les 16:00h i tornada el dia 26 d’agost a les 17:00h
N.S INTERMITENT

Torn C-D-E:

Preu federat actiu: 575€

N.S. LIMITAT/LIM +45/INTER+50

Torn C-D-E:

Preu federat actiu: 595€

N.S EXTENS i GENERALITZAT

Torn C-D-E:

Preu federat actiu: 1.315€

A TENIR EN COMPTE
PER TOTS ELS VIATGES
Assegurança: 18€
Llicència Federativa: 15€
Transport : 28€+28€ per viatges dins
Catalunya (opcional)

Preu federat no actiu: 630€
Preu federat no actiu: 655€
Preu federat no actiu: 1.440€

Ajuts Diputació:
NS Intermitent/Limitat/Gent Gran: 160€
NS Extens i Generalitzat: 200€

CALELLA
HOTEL BALMES 3*

Estiu, calor, platja, ganes de descansar... aquest estiu us proposem que vingueu amb
nosaltres a Calella de Mar. Ens allotjarem a l’Hotel Balmes, on gaudirem de la seva piscina i totes les seves propostes d’animació i oci. I com no, també gaudirem de la magnífica platja de Calella i del seu passeig marítim, ideal per fer un gelat a mitja tarda!!
TORN C: DEL 5 AL 12 D’AGOST

Sortida el dia 5 d’agost a les 17:30h i tornada el dia 12 d’agost a les 20:00h
TORN D: DEL 12 AL 19 D’AGOST

Sortida el dia 12 d’agost a les 17:30h i tornada el dia 19 d’agost a les 17:30h

N.S INTERMITENT

Preu federat actiu: 650€		
N.S. LIMITAT/LIM +45/INTER+50

Preu federat actiu: 670€		
A TENIR EN COMPTE
PER TOTS ELS VIATGES
Assegurança: 18€
Llicència Federativa: 15€
Transport : 28€+28€ per viatges dins
Catalunya (opcional)

Preu federat no actiu: 715€
Preu federat no actiu: 735€

Ajuts Diputació:
NS Intermitent/Limitat/Gent Gran: 160€

CAPMANY

CASA DE VACANCES ‘ELS ESTANYS’
Als afores de Capmany trobem el complexa rural Els Estanys, un lloc familiar amb encant on la tradició gastronòmica ens identifica. Situada a l’Alt Empordà, a la província
de Girona, a un pas del Parc natural de l’Albrera, a 20 minuts de la Costa Brava i de la
frontera amb França.
TORN E: DEL 19 AL 26 D’AGOST

Sortida el dia 5 d’agost a les 15:00h i tornada el dia 12 d’agost a les 12:00h
N.S INTERMITENT

Preu federat actiu: 525€		

Preu federat no actiu: 575€

N.S. LIMITAT/LIM +45/INTER+50

Preu federat actiu: 620€

N.S EXTENS i GENERALITZAT

Preu federat actiu: 875€		

A TENIR EN COMPTE
PER TOTS ELS VIATGES
Assegurança: 18€
Llicència Federativa: 15€
Transport : 28€+28€ per viatges dins
Catalunya (opcional)

Preu federat no actiu: 680€
Preu federat no actiu: 960€
Ajuts Diputació:
NS Intermitent/Limitat/Gent Gran: 160€
NS Extens i Generalitzat: 200€

ROSES

HOTEL PRESTIGE GOYA PARK 3*
Roses és un dels indrets més visitats de la Costa Brava, amb un clima suau i agradable,
unes cales i platges de pel·lícula i amb una àmplia oferta d’oci. T’ho perdràs? No t’ho
pensis i vine amb nosaltres, ens allotjarem a l’hotel Prestige Goya Park, a tan sols 300
metres de Santa Margarida. L’hotel està envoltat d’amplis i acollidors jardins, compta
amb 2 piscines, habitacions àmplies i còmodes, camp de minigolf, sala de jocs, servei
d’animació i música en directe tots els dies. I, com no, aprofitarem per fer turisme,
activitats i gaudir del sabor d’una bona granissada amb vistes al mar.
TORN F: DEL 26 AL 31 D’AGOST

Sortida el dia 26 d’agost a les 15:00h i tornada el dia 31 d’agost a les 18:15h
N.S INTERMITENT

Preu federat actiu: 470€		
N.S. LIMITAT/LIM +45/INTER+50

Preu federat actiu: 490€		
N.S EXTENS i GENERALITZAT

Preu federat actiu: 1.025€		
A TENIR EN COMPTE
PER TOTS ELS VIATGES
Assegurança: 18€
Llicència Federativa: 15€
Transport : 28€+28€ per viatges dins
Catalunya (opcional)

Preu federat no actiu: 515€
Preu federat no actiu: 540€
Preu federat no actiu: 1.125€

Amb el suport de:
Beques atorgades per:

Informació, assignació de nivells i lliurament de documentació:
CEM MUNDET
C/ Olympe de Gouges s/n (CEM MUNDET) – 08035 Barcelona
www.federacioacell.org
Tel: 93.274.98.10
Ajuts de les Diputacions
Aquesta campanya compta amb el suport de les Diputacions.
Per a més informació podeu trucar al telèfon: 93 2749810 o consultar la nostra
pàgina web.
Data màxima de sol·licitud el 10 de juny a les 14h.

