GRANJA-ESCOLA “CASABLANCA” - Xàtiva (València)
Ctra. Xàtiva – Novetlé, km 1

CASABLANCA
Antiga finca del segle XVII, ubicada en la capital de La Costera. Xàtiva, ciutat històrica i
monumental, és coneguda tant pel seu Castell com per la seua gastronomia i tradicions.

Instal·lació dirigida a grups tancats:
col·legis, associacions i altres entitats
(fundacions,
federacions,
etc...),
únicament prèvia reserva. On es
poden dur a terme campaments en
caps de setmana, vacances de Nadal,
Setmana Santa i estiu.
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Allotjament _______________________________________
L’allotjament és en habitacions múltiples amb lliteres. Totes les habitacions estan
equipades amb aire condicionat i bomba de calor.
Es poden trobar dos espais diferenciats d’allotjament:
Zona de l’edifici principal:
 3 habitacions de 12 places
 3 habitacions de 15 a 24 places
Zona de cabanyes:
 6 cabanyes de 16 places cada una
A més a més, per als responsables de grup, comptem
amb 4 habitacions individuals/dobles.

Cada zona d’habitacions disposa també dels seus banys i dutxes. Els serveis tenen
aigua calenta en dutxes i lavabos les 24 hores del dia.
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Instal·lacions, equipaments i sales ___________________
Per a una bona organització de la vostra estada i gaudir millor de l’oci i el temps
lliure, tenim:












Cuina totalment equipada i servei de menjador
2 menjadors amb una capacitat total de 140 places
WiFi
Piscina
Sala d’audiovisuals amb capacitat de fins a 100
persones, amb equip de so, projector i pantalla.
Zona de picnic
Camp de futbet, de voleibol i pista de bàsquet
2 sales per als responsables de grup, ideal per a reunions.
Equipament activitats multiaventura
Amfiteatre: equipat amb megafonia i equip de so. Un lloc ideal per a activitats
lúdiques, vetllades, jocs, contacontes i vetlades nocturnes.
Jardins, horta i hivernacle
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