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New Hampshire amb vista a Boston i/o Nova York



NEW YORK

ADVENTURE CAMP

BOSTON





La temperatura a l’estiu és 
elevada i humida i s’agraeix 
l’ombra d’un bon arbre. 



...i les visites a Boston i NYC no deixen a 
ningú indiferent i amb un munt d’activitats per 
a poder-hi fer!



A les colònies als Estats Units hi ha cuina 
pròpia i s’ofereix esmorzar, dinar, berenar i 
sopar de molt bona qualitat. 



El viatge és llarg i molt 
emocionant... 



ADVENTURE CAMP



COLÒNIES ALS EUA

• Convivència diària amb 
participants nord-americans 

• Estada en casa de colònies 
durant dues setmanes i/o 
excursió amb tendes.  

• Visita a la ciutat de Boston/San 
Francisco. 

• Un munt d’activitats noves i 
divertides. 

• Web actualitzada cada dia amb 
fotografies de la jornada sempre 
que tècnicament sigui possible...  





Banyar-se aquí, en un llac en mig de la natura és un privilegi 



In the middle of the woods





Fer amics...  
i parlar-hi en anglès!

• Durant dues setmanes 
d’estada els participants 
conviuen a la casa de 
colònies fent un munt 
d’activitats i aprenent de 
manera natural la llengua. 
En un entorn encantador, 
en plena naturalesa.  

• Oferim la possibiliat de fer 
més d’un torn de dues 
setmanes fins a un total de 
6 setmanes/3 torns



Una cabana al mig del bosc amb un espai de reunió que 
normalment s’utilitza per a focs de camp i trobades amb 
la gent que dorm en la zona. Les habitacions poden ser 
tendes com aquesta i els banys en un edifici annex o bé 
casetes de fusta.  



Una caseta d’habitacions que disposen de 
lliteres i banys. En aquest cas era reservada a 
noies. 



Un participant de l’estiu 2006 a la seva habitació



A les colònies es cobreixen els primers auxilis i es fa prevenció.  
La infermeria amb personal d’infermeria de guàrdia les 24 hores 
del dia. És un espai on, el primer dia,  tothom ha de passar una 
revisió mèdica i presentar els papers de la inscripció amb signatura 
original del pediatre o metge de capcelera  

Als Estats Units la sanitat és privada, per aquest motiu 
us demanem que  tots els participants contractin una 
assegurança privada i que cobreixi a partir d’uns 
$60.000 en cas de sinistre.



Les instal·lacions són tan grans que cal en alguns 
moments moure’s amb vehicle 



Mil i una activitats per no perdre la forma 
física i aprendre fins i tot a cuinar...



El menjador on tots els grups comparteixen les hores dels àpats. 



La Mònica, va ser monitora als EUA els estius 2005 i 2006, a la 
foto amb la socorrista. Waterfront lifeguard.







BOSTON AND NY








