
LLOGUER D'ESPAIS
al Parc Natural del Montseny Can    Lluís

Sales multifuncionals per la celebració de jornades diverses.
 Vine a passar el dia amb nosaltres!

La Fundació Viver de Bell-Lloc compta amb una masia al 
parc natural, molt a prop del poble del Montseny, 

a 60 Km de Barcelona i poc mes d'una hora en cotxe.

Lloguer

d'espais per

Particulars



Masia en un entorn privilegiat (Fogars de Montclús). 40
hectàrees de terreny i un edifici de 180 m2 totalment

equipat. Espai perfecte per acollir activitats de fins a 50
persones en ple Parc Natural del Montseny.

* Zona de pàrquing

* Zona ajardinada

SERVEIS

* Lloguer de sales per a activitats,   
   celebracions, trobades familiars,   
 tallers... 

* Connexió Wifi

* Taules, cadires, vaixella, neveres,     
 congelador i microones.

* Barbacoes i paellero.

* Possibilitat d'àpats i coffee-break.



TARIFES
* Lloguer dels espais 1 dia : 150€ (fins a 25 persones)

 
* A partir de 25 persones : 5€/pàx

 
* Per cuinar : barbacoa o cremador gas : 10€

 
* Llenya per la barbacoa : 10€/feix

 
* Llenya llar de foc : 25€

 
* Àpats a convenir : segons grup

RESERVES

Parc d'Activitats Agroecològiques
93 844 41 05 / 657 835 751

visites@vivelloc.cat
www.vivelloc.cat

 

Des de la Fundació Viver de Bell-lloc apliquem totes les mesures
requerides per garantir la seguretat de les persones visitants.

Per a més informació podeu consultar el Pla de contingència a
www.vivelloc.cat



QUI SOM
Viver de Bell-Lloc és un conjunt d'entitats sense
ànim de lucre, del Vallès Oriental, que té com a

missió promoure el creixement personal i la inclusió
social i laboral de persones en risc d'exclusió,

especialment aquelles amb discapacitat
intel·lectual o transtorn mental sever,

desenvolupant i participant en projectes
empresarials i socials sostenibles.

 

Contacta amb nosaltres!
Ivette Miserachs
Responsable Parc d'Activitats Agroecològiques

Can   Lluís

Fes turisme conscient, sostenible i solidari!


