


Introducció
La nostra Casa es troba situada a la Colònia de Sant Jordi ( Ses Salines), a tan sols 50 metres de Cala 
Galiota. Aquesta privilegiada ubicació permet tenir un contacte directe amb la mar i gaudir d’unes ex-
cepcionals vistes de la costa sud de Mallorca i de l’illa de Cabrera.

La Casa disposa d’unes instal·lacions adaptades per atendre centres educatius, entitats d’esplai, escol-
tes, grups parroquials i associacions que vulguin organitzar campaments, convivències,  projectes edu-
catius, reunions, trobades o tallers en un entorn privilegiat, obert i flexible a les necessitats de l’estada. 

La Casa és Titularitat de la Congregació de les Germanes Franciscanes Filles de la Misericòrdia i és 
atesa per 4 germanes de la Comunitat de Franciscanes de la Colònia de Sant Jordi, les quals vos facili-
taran en tot moment una agradable estada.

La Congregació va decidir crear aquesta Casa de Colònies amb la voluntat d’oferir un espai als infants 
i joves, on les estades, a més de lúdiques, tenguin associada la descoberta i vivència de valors com la 
llibertat, el respecte, l’amistat, la solidaritat i la cura de la natura. Valors que fan anar endavant la nostra 
societat i que ens han de permetre canviar el món per fer-lo millor. 



Característiques
La Casa disposa de 4 habitacions múltiples amb la capacitat següent:

· 32, 15, 8 i 8 llits respectivament (en total 63 places) 
· 2 patis interiors per a tallers o activitats 
· 1 sala multifuncional 
· 7 banys i dutxes totalment equipades 
· Cuina industrial homologada i menjador general 

La cuina està completament equipada per preparar tot tipus de menjars, si bé existeix la possibilitat de 
contractar amb l’allotjament un servei de càtering. 
    

Nucli Urbà Transport públicAdaptada Wifi

Calefacció menjadorSales d’activitats Habitacions amb bany



 Condicions de reserva
· Nombre mínim del grup per llogar les instal·lacions 2 dies (1 nit): 

Hivern (1 d’octubre - 30 d’abril) = 20 persones
Estiu (1 de maig - 30 de setembre) = 30 persones

· El infants menors de 2 anys no paguen l’estada
· Durant els mesos d’abril, maig i juny, tenim ofertes especials per l’organització d’estades els dilluns, 
  dimarts i dimecres per grups superiors a 25 persones

Tarifa de preus PREU PERSONA /NIT
(IVA INCLÒS)

TARIFA NORMAL 2 dies (1 nit) 14,00 €

TARIFA NORMAL 3 o més dies 12,00 € 

GRUPS + 40 PX 2 dies (1 nit) 13,00 €

GRUPS + 40 PX 3 o més dies 11,00 € 



Servei de càtering
Hi ha la possibilitat d’oferir aquest servei a la casa per berenar, dinar i sopar.  En cas de voler fer-ne ús 
podeu demanar informació.

Preus amb IVA inclòs

Monitoratge
Hi ha l’opció de contractar un projecte educatiu amb activitats seleccionades per gaudir en un entorn 
natural com la Colònia de Sant Jordi.
Ben guiats i cuidats pels monitors volem que els nins i nines gaudeixin completament de la seva estada 
a la nostra Casa. 
En cas d’estar interessats en podeu demanar informació.

BERENAR DINAR SOPAR

INFANTIL:  0 - 6 ANYS 2,00 € 6,25 €  6,25 €

PRIMÀRIA:  6 - 10 ANYS 2,25 € 7, 50 € 7, 50 €

ADULTS: + 11 ANYS 2,50 € 8,50 € 8,50 €



Com reservar
Reservar la nostra casa és molt senzill: 
1.- Enviau e-mail a sfacasadecolonies@gmail.com
2.- En 24 hores, com a màxim, ens posarem en contacte amb vosaltres per confirmar-vos la 
     disponibilitat i proposar-vos un pressupost
3.- Una vegada confirmada la disponibilitat de places per bloquejar definitivament la reserva s’ha de fer  
     una transferència per un import de 100 € al compte següent:

ES31 - 0487 – 2058 – 89 - 9000008463
Concepte: Indicar l’entitat o el nom de la persona que realitza la reserva.

Ubicació i contacte 
CASA DE COLÒNIES SANT FRANCESC D’ASSÍS
Carrer Puntassa num. 1
07638 – Colònia de Sant Jordi (Ses Salines)
Telef: 697 145 308 – Guillem Crespí i Sastre
sfacasadecolonies@gmail.com



Carrer Puntassa, 1
07638 – Colònia de Sant Jordi ( Ses Salines)

Tel. 697 145 308 · Guillem Crespí i Sastre
sfacasadecolonies@gmail.com


