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New Hampshire amb vista a Boston i/o Nova York





El viatge és llarg i molt 
emocionant... 



COLÒNIES ALS EUA

• Convivència diària amb 
participants nord-americans 

• Estada en casa de colònies 
durant dues setmanes i/o 
excursió amb tendes.  

• Visita a la ciutat de Boston/San 
Francisco. 

• Un munt d’activitats noves i 
divertides. 

• Web actualitzada cada dia amb 
fotografies de la jornada sempre 
que tècnicament sigui possible...  



In the middle of the woods



Fer amics...  
i parlar-hi en anglès!

• Durant dues setmanes 
d’estada els participants 
conviuen a la casa de 
colònies fent un munt 
d’activitats i aprenent de 
manera natural la llengua. 
En un entorn encantador, 
en plena naturalesa.  

• Oferim la possibiliat de fer 
més d’un torn de dues 
setmanes fins a un total de 
6 setmanes/3 torns



A les colònies es cobreixen els primers auxilis i es fa prevenció.  
La infermeria amb personal d’infermeria de guàrdia les 24 hores 
del dia. És un espai on, el primer dia,  tothom ha de passar una 
revisió mèdica i presentar els papers de la inscripció amb signatura 
original del pediatre o metge de capcelera  

Als Estats Units la sanitat és privada, per aquest motiu 
us demanem que  tots els participants contractin una 
assegurança privada i que cobreixi a partir d’uns 
$60.000 en cas de sinistre.



Una cabana al mig del bosc amb un espai de reunió que 
normalment s’utilitza per a focs de camp i trobades amb 
la gent que dorm en la zona. Les habitacions poden ser 
tendes com aquesta i els banys en un edifici annex o bé 
casetes de fusta.  



Una caseta d’habitacions que disposen de 
lliteres i banys. En aquest cas era reservada a 
noies. 



Un participant de l’estiu 2006 a la seva habitació



Les instal·lacions són tan grans que cal en alguns 
moments moure’s amb vehicle 



El menjador on tots els grups comparteixen les hores dels àpats. 



La Mònica, va ser monitora als EUA els estius 2005 i 2006, a la 
foto amb la socorrista. Waterfront lifeguard.



Banyar-se aquí, en un llac en mig de la natura és un privilegi 



A les colònies als Estats Units hi ha cuina 
pròpia i s’ofereix esmorzar, dinar, berenar i 
sopar de molt bona qualitat. 



La temperatura a l’estiu és 
elevada i humida i s’agraeix 
l’ombra d’un bon arbre. 



Les activitats d’aventura són molt 
segures però impressionants!



Les activitats propicien la relació entre tots els 
participants i l’ús de la llengua d’una manera 
molt intensa durant tota l’estada



Activitats aquàtiques: 
canoa, piragua, kayak...



Tir a l’arc és una altra 
activitat molt divertida



 



...i la visita a Boston no deixa a ningú indiferent 
i amb un munt d’activitats per a poder-hi fer!



...i la visita a NYC és la guinda!



USA 2017 
w w w . f u n a n d l e a r n . c o m  

 



Avui hem de parlar de:
Documentació necessària 

Viatge: 
Barcelona-Boston-Campament 
Campament-Boston 
Boston-Nova York  
Nova York-Barcelona 

-Equipatge: 
Transportar el nostre propi equipatge i saber-lo fer!!! 

-Què està inclòs en el programa i què no 

-Assegurança 

-Diners pel viatge 

-Telèfons mòbils i contacte amb casa 

-Internet i fotografies 

durant les colònies  

durant l’extensió a Boston i NYC 
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Informació sobre el vol
Atenció, és IMPORTANT:  
Dia: diumenge, cadascú la seva sortida 
Hora de trobada a l’aeroport segons el paper que se us dóna  
Lloc: davant el mostrador de facturació de Air France a la 
Terminal T1 (la nova), planta 3. Recomenem que consulteu les 
pantalles d'informació al passatge situades a la terminal.  
Atenció: recordeu que heu de portar: 
Passaport original 
Targeta sanitària europea original 
nosaltres ja haurem fet l'ESTA, sis plau, si algú la té vigent que 
ens ho faci saber. 
Si no ens ho heu fet arribar encara: autorització mossos 
d’esquadra 

INFORMACIÓ DELS VOLS: cadascú té els detalls del seu itinerari. 
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Atenció amb l’equipatge
Restriccions maletes: 
La maleta que es pot facturar ha d'amidar com a 
màxim 158cm la suma de les tres dimensions i 
pesar com a màxim: 23 kg 
La maleta que es pot pujar a l'avió pot pesar com 
a màxim: 8 kg i les seves mides màximes poden 
ser: 55cmx40cmsx23cms + bosseta de mà/bolso 

Si porteu medicaments dalt de l’avió 

Maleta: 1 muda a l’avió 

A l’hora de fer-se la maleta… 
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Què està inclòs
Què està inclòs en el preu del programa? 

Vols 
Colònies 
Transports terrestres 
Dietes i allotjament 
Visites a llocs públics 
Monitoratge   

Què no està inclòs en el preu del programa?  
Assegurança d’accidents 
Activitats extres a Boston i NYC (concerts, 
entrades a indrets turístics...) 
Compres vàries (refrescos, gelats, aperitius...) 
Rentar la roba 
Connexió a internet
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ASSEGURANÇA
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DINERS DURANT  
EL VIATGE 

Targeta moneder
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CONTACTE

Telèfons mòbils 
Fotografies al web 
Correus electrònics 
Grup de WhatsApp
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política de vestimenta durant les colònies: 

* pantalons curts 
* samarretes de tiretes  
* banyador 



Recordem 

• Passaport vàlid pels USA i amb 6 mesos de 
vigència 

• Assegurança mèdica i tarja europea 
• Autorització dels pares per sortir del país 

signada 
• Fulls d’inscripció signats pels pares i pel metge.  
• Diners extres i targeta moneder 
• Codis per accedir al web per veure les fotos. 



ACTIVITATS EXTRES:  

activitats voluntàries a Boston i Nova York que us proposem 
són: 
        - Pujar a l'Empire State building 
        - Musical a Broadway: depèn de quan comprem les 
entrades, als voltants dels 100 euros (pendent de confirmar 
preu exacte)  
        - MoMA museum a NYC 
        - Entrada a l'American Museum of Natural History a NYC 
20 euros 
        - Anar al Museum of Fine Arts, Boston 
Anar a l’aquàrium de Boston 
Anar a veure balenes 
Veure un partit de beisbol  
Boston: musical: Blue Man Group
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Moltes gràcies per 
la vostra atenció i 
ens veiem ben 
aviat…


