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Obertes les inscripcions pels
campaments i les rutes d'estiu de
l'Esplai Riallera
La Ribera Salada tornarà a acollir els campaments del cau

Aquest estiu, a l'Esplai ens tornem a posar el fulard per recórrer món amb una motxilla a
l'esquena i per viure l'essència dels campaments.
Vols passar uns dies autèntics, únics i en un entorn immillorables? Vine als campaments de
la Ribera Salada! Deixa't emportar per un centre d'interès que ens portarà a gaudir d'un nou món
d'activitats i experiències. Gaudirem de la natura, dormirem en tenda, ens banyarem al riu, farem
guerres de fang, farem jocs de nit que et deixaran bocabadat, coneixeràs nens i nenes de la teva
edat i compartiràs amb ells una experiència que, sens dubte, no et deixarà indiferent. No et
revelarem res més perquè volem que els dies que estiguis amb nosaltres estiguin plens de
sorpreses i aventures.
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Les dates són les següents:
- PETITOTS (P3, P4 i P5): 8 al 10 de juliol.
- OTS (1r, 2n i 3r): 3 al 10 de juliol.
- MIGJORNS (4t, 5è i 6è) : 15 al 24 de juliol.
Si voleu venir de campaments, no badeu! El torn de PETITOTS ja està complet. Mentre que pel
torn d'OTS i de MIGJORNS queden poques places!
I si fas ESO o BATXILLERAT no et relaxis i agafa la motxilla que marxem de Ruta a
recórrer la bonica Costa Brava i a descobrir Astúries! Agafa les xiruques i prepara't, perquè
no només caminaràs, sinó que tindràs l'oportunitat de viure experiències a llocs únics i amb
persones que faran d'aquelles estones les més divertides i difícils d'oblidar.
Les dates de les rutes són:
- JOVES 1 - Costa Brava (1r i 2n ESO): del 19 al 27 d'agost.
- JOVES 2 - Astúries (3r i 4t ESO i 1r Batxillerat): del 22 al 31 d'agost.
No dubtis més i vine a passar uns dies d'estiu amb nosaltres!
Per a més informació, escriu-nos a esplairiallera@gmail.com, a les xarxes socials
@esplairiallera o truca'ns al 696426317(Violeta) o 674040511 (Paula)
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