
CAMPAMENT  INTERCANVI JUVENIL  

EIVISSA – ALGAIDA (MALLORCA) 

12 AL 14 JULIOL I 18 AL 20 D’OCTUBRE

Lloc Casa de colònies Can Tomeu (carrer des Jondal, 47, Ca n’Escandell)

Dies Del 12 al 14 de juliol i del 18 al 20 d’octubre

Places 15 per joves d’Eivissa ( més els d’Algaida )

Edat Joves de 12 a 17 anys

Inscripcions -Preinscripció: del 24 de juny al 3 de juliol.
S´ha d’aportar fotocòpia de la targeta sanitària i  DNI del jove, si és la
primera vegada que participa.
-Pagament: una vegada us confirmam la plaça del 4 al 8 de juliol
Pel segon campament a Algaida ho publicarem en setembre.

Preu 60 euros ( en dos pagaments de 30€ per cada cap de setmana)
Inclou les dues estàncies (Eivissa i Algaida) amb el transport d’avió i
dietes.

Entrada Dia 12 de juliol a les 16.00h. a Figueretes la platja o be a les 20,00h a
la Casa de colònies Can Tomeu. 

Sortida Dia 14 de juliol a les 16h a  Can Tomeu

DIVENDRES 12 DISSABTE 13
11.30h Rebuda dels participants al C19 

només pels d’Algaida
08.30h Higiene personal i endreçar

l’habitació
16.00 a
18.00

 Recollida de dinar a l’escola Sa
Bodega (Només pels d’Algaida)

jocs esportius 

09.00h Desdejunar
10.30h Sortida a la platja de Salines

centre de interpretació 
Dinar de picnic

17.30h Tornada a Can Tomeu 
18.00h Visita al museu Puig des Molins 18.00h Higiene i preparació del sopar
 19.00h Anada a Can Tomeu

acomodament i higiene
19,30 Sopar

20.30h Sopar
22.00h Vetllada: Escape Room 20,30h Passeig per Dalt Vila, Museu Madina

Yabisah, baluarts i àrea comercial
del port...

DIUMENGE 14
 08.30h Higiene personal, endreçar l’habitació i fer maletes

09.00h Desdejunar

10.00h Concurs de cuina 

16,00h Final de la trobada i despedida.
Sortida a aeroport del grup d’Algaida.



La inscripció en aquest intercanvi implica la participació del vostre fill o filla a les dues estàncies
programades: 

Estància a Eivissa del 12 al 14 de juliol i l’estància a Algaida del 18 al 20 d’Octubre.

INCLOU:

Viatge d'avió, transport local, manutenció, allotjament en casa de colònies, activitats, assegurança 
i acompanyament de dos responsables de cada municipi. 

Què hem de portar per Eivissa?

- Sac de dormir o manta
- Roba i sabates esportives
- Roba de platja: banyador, tovallola, gorra,…
- Crema solar
- Motxilla petita
- Repel·lent antmosquits
- Cantimplora
- Pijama
- Estris d’higiene personal: raspall i pasta de dents, tovallola, xampú, gel, desodorant,...


