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Annex  
 
Períodes de vacances, albergs i preus 
 
“Vacances en família” 2013 ofereix 63 períodes diferents d’estades de 2, 3, 5 i 
7 nits, repartits en un total de 718 torns, 77 més que el 2012, i 26 albergs. 
L’alberg Món Natura, a Son - Alt Àneu (Pallars Sobirà), s’afegeix enguany a la 
llista d’albergs que ja han participat al programa en edicions anteriors:  
 

• Casa Gran, a Altafulla (Tarragonès) 
• Banyoles (Pla de l’Estany) 
• Berga (Berguedà) 
• In/Out, a Barcelona (Barcelonès) 
• Torre Ametller, a Cabrera de Mar (Maresme) 
• Santa Maria del Mar, a Coma-ruga (Baix Penedès)  
• Montsec Mur, a Guàrdia de Noguera (Pallars Jussà) 
• Mare de Déu de les Neus, a la Molina (Cerdanya) 
• La Sala, a la Pobla de Lillet (Berguedà) 
• La Valira, a la Seu d’Urgell (Alt Urgell) 
• Empúries, a l’Escala (Alt Empordà) 
• Jaume I, a l’Espluga de Francolí (Conca de Barberà) 
• Residència Esportiva Àster, a L’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp) 
• Sant Anastasi, a Lleida (Segrià)  
• Anna Maria Janer, a Llívia (Cerdanya) 
• Del Carme, a Manresa (Bages) 
• Mas de la Coixa, a Móra la Nova (Ribera d’Ebre) 
• Pic de l’Àliga, a Núria (Ripollès) 
• Pere Figuera, a Planoles (Ripollès) 
• L’Encanyissada, al Poble Nou del Delta (Montsià)  
• Ca la Jepa, a Prat de Comte (Terra Alta) 
• Ruta del Ferro, a Sant Joan les Abadesses (Ripollès)  
• Era Garona, a Salardú (Val d’Aran) 
• Món Natura, a Son – Alt Àneu (Alt Pallars Sobirà) 
• Del Pallars, a Tremp (Pallars Jussà) 
• Canonge Collell, a Vic (Osona) 

 
El preu del programa és de 26,35 euros per persona i nit. Els infants menors de 
3 anys tenen l’estada gratuïta, els de 4 a 6 anys tenen un 50% de descompte i 
els de 7 a 13 anys gaudiran d’un 25% de descompte. A més d’això, les famílies 
nombroses i monoparentals gaudiran d’un 10% de descompte sobre tots els 
serveis. 
 
En tots els casos s’inclou pensió completa, des del sopar del primer dia fins al 
dinar de l’últim, en habitacions unifamiliars. 
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Aquests són alguns exemples del preu per dia que ofereix el “Vacances en 
família”, que estan comparats amb el preus de tarifa mitjana que costaria anar 
per compte propi als albergs en els períodes vacacionals: 
 
 
  Preu per dia (allotjament i pensió 

completa) IVA inclòs   

Exemples de família Preu del 
programa 

Promig preu habitual 
(temporada alta) 

Diferència total i 
percentual 

Dos adults de 30 anys i dos 
infants de 0 a 3 anys 52,70 € 114,70 € 62 € (46%) 

Un adult de 30 anys i un 
infant de 3 anys (família 
monoparental) 

 
23,71 € 

 
57,35 €   

 
33,64 € (41%) 

Dos adults majors de 29 anys 
i tres fills/es de 1, 4 i 10 anys 
(família nombrosa) 

 
77,07 € 

 
137,90 €   

 
60,83 € (55%) 

Un adult major de 29 i un fill/a 
de 15 anys (família 
monoparental) 

41,50 € 74,25 €  32,75 € (56%) 

 
 

 Les rebaixes en els preus que el programa representa pels usuaris 
dels albergs poden arribar, per dia, fins els 62 euros o fins al 56% de 
descompte. 

 
 
 
Calendari i procés de preinscripció 
 
• Preinscripció: del 4 al 25 de febrer, a través de les pàgines web  

www.xanascat.cat i www.gencat/benestarsocialifamilia/familia. En la 
preinscripció, les famílies poden seleccionar cinc torns de preferència com a 
màxim, i se’ls adjudicarà un número de referència pel sorteig. El segon 
període de preinscripció serà de l’1 al 22 de juliol. 

 
• Sorteig: el 27 de febrer, a les 12.00 hores, a la seu de Loto Catalunya. Es 

farà davant de notari. El sorteig del segon període de preinscripció es farà el 
26 de juliol. 

 
• Resultat del sorteig: es farà públic a través de www.xanascat.cat, 

www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/familia i del 012. S’informarà del 
resultat del sorteig als participants a través de missatges SMS a mòbil. 

 
• Assignacions de places: a partir del 27 de febrer. Totes aquelles famílies 

que hagin obtingut plaça podran descarregar-se directament la 
documentació des del lloc web www.xanascat.cat. 

 

http://www.gencat/benestarsocialifamilia/familia

