ALBERG de SANT GUIALBES
Mas Pagès
Adreça: Mas Pagès, s/n
17468 – Sant Esteve de Guialbes (Vilademuls)
Telèfon: 972 561 001
Adreça electrònica:

Mòbil: 670 415 614
maspages@maspages.com

Comarca: Pla de l’Estany
Central de reserves: Tel.: 93 483 83 63

DESCRIPCIÓ DE L'ALBERG
Mas Pagès, és una masia del s.XII restaurada, que disposa de 1.500m2 edificats i de 50 hectàrees de terreny on
hi trobem les instal·lacions necessàries per a gaudir d’allò més bé de l’estada.

Entre aquestes instal·lacions destaca un camp de golf de 18 forats par 3 amb recorregut també de Pitch & Putt,
amb camp de pràctiques, putting green i una zona per a practicar l’approach i la sortida de bunker.

El centre també disposa de piscina, sorrals, una àmplia zona verda, bosc de cabanes i un ampli espai esportiu i
per a jocs, amb: camp de futbol i pista de bàsquet. A més, Mas Pagès compta amb un ampli circuit d’orientació
pensat per a famílies i grups de nens, Segways, una tirolina de 100m de longitud i un recorregut de XutaGolf: 18
forats similars als d’un camp de golf, però on es juga xutant una pilota de futbol amb el peu.

SERVEIS I INSTAL·LACIONS
Instal·lacions: Disposa de 124 places distribuïdes en (19 habitacions). Sala per a 100 persones amb piano de
cua, A/A i TV. Entrada amb llar de foc de llenya. 2 sales per a 20 persones i una sala per a 40 persones amb
piano vertical i TV. 2 menjadors amb capacitat total de 140 persones, amb A/A i TV. Sala tallers amb capacitat
per a 30 persones. Calefacció central a tota la casa. Piscina. Pista de bàsquet i camp de futbol (no reglamentari).
Segways.
Serveis: Màquines expenedores de refrescs, ping pong, biblioteca, jocs de taula, zona d’esbarjo infantil, escola
de golf, activitats amb monitors per a nens i WI-FI gratuït.

ACTIVITATS
Què es pot practicar als voltants?: Excursions i activitats amb ases i cavalls, a bicicleta i a peu. Visita
elaborador artesanal de formatges i vi. Activitats pròpies: tirolina, tir amb arc, orientació... Festes d’aniversari,
activitats i jocs amb monitors propis. Golf i Pitch & Putt, circuit d’orientació, xutagolf i segways.

COM ARRIBAR-HI
Està perfectament comunicat, ja que té les sortides 5 de l’Autopista AP-7 a 4 km i la nova sortida de Vilademuls
(només direcció França) també a 4 km. Estem a 18km de Girona i Figueres, a 12 km de Babyoles i a 15 km de
l’Escala.

