Granja-escola “TORRETA DEL MARQUÉS” - Benigànim (València)
Partida la Torreta s/n. Accés per CV-611 [camí assagador] o CV-610

TORRETA DEL MARQUÉS
La instal·lació es troba ubicada en una de les zones de més alt valor ecològic del municipi
de Benigànim. Rodejada per una extensa pinada, camps agrícoles i camins rurals. Un lloc
ideal per a poder gaudir de la natura en el seu estat més pur.

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 disposen de la
seua zona de banys i dutxes (aigua calenta les 24 h).
Es poden trobar dos espais diferenciats d’allotjament:
Edifici principal:
 5 habitacions de 20, 26, 28, 32 i 40 places. Cada habitació disposa a més, d’unes
habitacions annexes dobles/individuals: ideals per als responsables de grup o monitors.
Zona annexa:
 2 habitacions de 22 places cadascuna
Dins de l’edifici principal, trobem la “casa”, este edifici està pensat per als responsables de
grup/mestres..., a la planta baixa hi ha un bany i una sala/menjador i al primer pis hi ha 8
habitacions individuals/dobles/triples.
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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
3 sales-menjadors de 60, 80 i 150
8 aules (capacitat de 15 persones)
Un gran pati exterior
Dos patis interiors
Pinada de 100 hectàrees
Piscina
1 sala per als responsables de grup
WiFi
Zona de llavadors i estenedors
Zona d’equipament de multiaventura
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