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VILARS RURALS® 
 ÉS UN NOU CONCEPTE 

D’ALLOTJAMENT AL MÓN RURAL 
 

Passar un cap de setmana de diversió tots junts: companys d’escola, 
pares, nens, amics… Aquí teniu les propostes dels Vilars Rurals. 
 
Els VILARS RURALS són 
establiments hotelers 
estructurats en forma de 
petit poble que combinen 
l’essència i la identitat 
rurals amb un alt nivell de 
confort. 
El vilar ofereix un servei 
basat en un tracte amable 
i casolà i en una 
gastronomia moderna 
però, al mateix temps 
tradicional de cada zona. 
Els Vilars estan ubicats en indrets o viles d’interès natural pasatgístic o 
monumental. 
Ideals per gaudir de la naturalesa, de les excursions per l’entorn i de les 
activitats dels Vilars i les del món rural. 
 
Els pares us podeu oblidar del cotxe, us portem des de l’escola amb 
autocar. Sortirem el dissabte al matí cap a un dels Vilars Rurals. 
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CARDONA 
 
VILAR RURAL DE CARDONA (el Bages) 
es troba ubicat en un turó dominant la 
Vall del Cardener davant del nucli urbà 
i el Castell de Cardona amb unes vistes 
impressionants: el Port del Compte, la 
Serra del Cadí, el Pedraforca, Rassos 
de Peguera, Montserrat… 
Arribant al Vilar, trobem una masia, Ca 
la Masovera i el Carrer del Mas que ens 
conduirà a la Plaça del Vilar, on hi ha la 
recepció, punt d’acollida i d’informació 
de totes les activitats que es realitzen 
al Vilar. L’edifici principal actua com a nucli central del poblet i és on hi 

ha els serveis comuns. 
 
Restaurant, bar i cafeteria; sales 
reunions, banquets i celebracions. 
Piscina per adults (coberta I 
climatitzada), piscina descoberta per a 
infants. Àmplies zones enjardinades, 
àrea infantil, mirador, pàrquing, sala 
de jocs, botiga, sala de lectura, Wi-Fi, 

tractaments de bellesa i massatges. Petita granja amb animals, l’hort del 
Vilar i estany amb ànecs. Espais adequats per a persones amb mobilitat 
reduïda. 
Hotel *** de 99 habitacions (dobles, triples, quàdruples I comunicades 
per a families), totes exteriors, amb bany complet (dutxa o banyera), 
caixa forta, TV amb connexió via satèl·lit, telèfon, calefacció I aire 
acondicionat. 
 
ACTIVITATS AL VILARACTIVITATS AL VILARACTIVITATS AL VILARACTIVITATS AL VILAR    
 
Es troben situats en entorns rurals 
i això permet una gran varietat 
d’activitats relacionades amb la 
natura. També podem gaudir del 
patrimoni cultural i històric proper 
als Vilars. 
 
VILAR RURAL DE CARDONA 
Rutes en bicicleta, excursions de GR, piragüisme i altres activitats al 
pantà de Sant Ponç 
Mines de sal de Cardona 
Castell de Cardona 
Centre històric de Cardona 
Manresa: 
Rutes de modernisme 
La cova i la Seu de Manresa 
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SANT HILARI SACALM 
 
EL VILAR RURAL DE SANT HILARI 
SACALM (La Selva) es troba situat en un 
paratge natural, als afores de la vila, 
enmig d’un entorn que ens mostra un 
paisatge espectacular, envoltat de 
muntanyes, valls i boscos de pins, 
castanyers, roures i alzines. Un magnific 
bosc ens conduirà fins a l’entrada de 
l’establiment on hi ha la recepció, centre d’informació de totes les 
activitats i serveis. Travessant una porxada ens trobarem la Plaça del 
Vilar que constitueix el nucli central del poblet 
 

Restaurant, bar i cafeteria; sales de reunions, 
banquets i celebracions. Piscina per a adults 
(coberta i climatitzada), piscina descoberta 
per a infants, zona SPA (sauna, 
hidromassatges, tractaments de bellesa, 
gimnàs, …) Àmplies zones enjardinades, àrea 
infantil, mirador, pàrquing, sala de jocs, 
botiga, sala de lectura, Wi-Fi, sala 
d’adiovisuals. Petita granja amb animals, l’hort 
del Vilar i estany amb ànecs. Espais adequats 

per a persones amb mobilitat reduïda. 
 
Hotel **** de 93 habitacions (dobles, triples, quàdruples i 
comunicades per a families), totes exteriors amb: bany 
complet amb dutxa o banyera, eixugacabells, TV amb 
connexió via satèl·lit, telèfon, conexió internet, calefacció 
i aire condicionat i una habitació suite. 
 
ACTIVITATS AL VILARACTIVITATS AL VILARACTIVITATS AL VILARACTIVITATS AL VILAR    
 
Es troben situats en entorns rurals i això permet 
una gran varietat d’activitats relacionades amb la 
natura. També podem gaudir del patrimoni cultural 
i històric proper als Vilars. 
 
VILAR RURAL DE SANT HILARI 
El poble de les 100 fonts i la comarca de l’aigua 
Les Guilleries i el Montseny 
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ARNES 

 
EL VILAR RURAL D’ARNES (Terra 
Alta) es troba en una vila declarada 
d’interès cultural. En un paratge 
natural, envoltat de camps d’olivers i 
de vinyes. A tocar del parc natural 
dels Ports, espais ideals per passejar 
i banyar-se als Estrets. La Via Verda, 
un atractiu recorregut per l’antiga via 
del tren. Molt a prop del Matarranya i 

del Delta de l’Ebre. 
A l’entrada hi trobem la recepció, punt 
d’acollida i d’informació de totes les 
activitats dels Vilars, que està 
davant de la majestuosa plaça del 
Vilar, nucli central del poblet. 
 
Restaurant, bar i cafeteria; sales 

de reunions, banquets i celebracions. Piscina per a adults 
(coberta i climatitzada), piscina descoberta per a infants, 
zona SPA (sauna, hidromassatges, tractaments de bellesa, 
gimnàs, …) Àmplies zones enjardinades, àrea infantil, 
mirador, pàrquing, sala de jocs, botiga, sala de lectura, Wi-
Fi, sala d’adiovisuals. Petita granja amb animals, l’hort del 
Vilar i estany amb ànecs. Espais adequats per a persones 
amb mobilitat reduïda. 
Hotel **** de 95 habitacions (dobles, triples, quàdruples i 
comunicades per a families), totes exteriors, amb bany 
complet (dutxa o banyera) amb eixugacabells, TV amb connexió via 
satèl·lit, telèfon, calefacció i aire condicionat. 
 
ACTIVITATS AL VILARACTIVITATS AL VILARACTIVITATS AL VILARACTIVITATS AL VILAR    
 
Es troben situats en entorns rurals i això permet una gran varietat 
d’activitats relacionades amb la natura. També podem gaudir del 
patrimoni cultural i històric proper als Vilars. 
 
VILAR RURAL D’ARNES 
Rutes en bicicleta pels Estrets 
Ports de Tortosa Beseit 
Celler cooperatiu de Gandesa, declarat la 5ª 
meravella de Catalunya 
La Via Verda 
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ACTIVITATS ALS VILARS RURALS 
 
La Masovera i l’equip d’activitats 
realitzen de forma setmanal una 
gran varietat d’activitats dirigides 
a nens i a adults, combinant la 
diversió amb l’aprenentatge. 
 
EL GRUP PODRÀ GAUDIR EL GRUP PODRÀ GAUDIR EL GRUP PODRÀ GAUDIR EL GRUP PODRÀ GAUDIR DE:DE:DE:DE:    
Passejades en ruc / Esquilada de 
xais / Recollida d’ous de gallines 
ponedores / Els animals de granja / 
Tallers de plantes remeieres / 

Tallers de cuina per a totes les edats / “Fem crèixer les hortalisses” / 
Anar a buscar bolets / Passejades pel camp per a adults / Concursos de 
dibuix / Els contes de la Masovera / Campionats de futbol / Tornejos de 
ping pong / Jocs aquàtics a l’estiu 
Es poden programar activitats segons la temporada (castanyada, taller 
de panellets, anar a buscar bolets, tallers de nadal…) 
 

EXEMPLE DE CAP DE SETMANAEXEMPLE DE CAP DE SETMANAEXEMPLE DE CAP DE SETMANAEXEMPLE DE CAP DE SETMANA A CARDONA A CARDONA A CARDONA A CARDONA    
 
DISSABTEDISSABTEDISSABTEDISSABTE    
09:30h Presentació dels participants a 
l’escola 
10:00h Sortida en autocar fins al Vilar 
escollit 
11:00h Parada en ruta per esmorzar per 
compte dels clients. 
12:00h Arribada al Vilar, acomodació i 
temps lliure. 
13:30h Dinar al Vilar 
16:00h Vine a la sala de jocs a fer algun 
joc de taula. 
17:00h Tots els nens que tinguin gana 
que vinguin a fer un bon berenar!! 
18:00h Vine a conèixer als animalets de 
la granja i saluda a la burra 
Magdalena! 
19:00h Taller de titelles de paper. 
21:00h Sopar al Vilar 
Activitat de nit 
A les 22.00h. Vine a moure l’esquelet a 
la divertida minidisco i discoteca del 
Vilar!!! 

DIUMENGEDIUMENGEDIUMENGEDIUMENGE    
09:00h Esmorzar al Vilar 
10:00h Vine a donar el bon dia als 
animals i repartim pa per als xaiets! 
11:00h Passejada en ruc, no pots 
marxar a casa sense pujar a sobre de la 
burreta més famosa del Vilar! 
12:00h Taller de construir cucs amb 
material reciclat. 
12:00h Futbol per a petits i grans. A 
partir de 6 anys i Adults Activitat 
externa recomanada: visita la muntanya 
de sal, lloc únic al món! 
13:30h Dinar al Vilar 
17:00h Vine a tastar el pa amb oli i 
sucre i xocolata i recupera forces. 
18:00h Tornem a casa amb l’autocar. 
Arribada a l’escola i fi del viatge. 
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PREUS ORIENTATIUS GRUPS DE 45 PERSONESPREUS ORIENTATIUS GRUPS DE 45 PERSONESPREUS ORIENTATIUS GRUPS DE 45 PERSONESPREUS ORIENTATIUS GRUPS DE 45 PERSONES    
(ADULTS (ADULTS (ADULTS (ADULTS I NENS)I NENS)I NENS)I NENS)    

    
    
PREUSPREUSPREUSPREUS VILAR  VILAR  VILAR  VILAR DE CARDONADE CARDONADE CARDONADE CARDONA    
 
2 ADULTS + 1 NEN: 296 € 
2 ADULTS + 2 NENS: 362 € 
1 ADULT + 1 NEN: 198’75 € 
1 ADULT + 2 NENS: 279’5 € 
 
PREUS VILAR DE SANT HILARIPREUS VILAR DE SANT HILARIPREUS VILAR DE SANT HILARIPREUS VILAR DE SANT HILARI    
 
2 ADULTS + 1 NEN: 313 € 
2 ADULTS + 2 NENS: 381’5 € 
1 ADULT + 1 NEN: 210 € 
1 ADULT + 2 NENS: 294 € 
 
PREUS VILAR PREUS VILAR PREUS VILAR PREUS VILAR D’ARNESD’ARNESD’ARNESD’ARNES    
 
2 ADULTS + 1 NEN: 310 € 
2 ADULTS + 2 NENS: 378 € 
1 ADULT + 1 NEN: 208 € 
1 ADULT + 2 NENS: 291 € 
 
EL PREU INCLOUEL PREU INCLOUEL PREU INCLOUEL PREU INCLOU    
 
Autocar anada i tornada des de l’escola 
al Vilar escollit 
Assegurança de viatge i responsabilitat 
civil 
1 PC + 1 dinar (begudes no incloses) 
Activitats proposades 
Allotjament habitacions triples / 
quàdruples 
IVA inclós 

EL PREU NO INCLOUEL PREU NO INCLOUEL PREU NO INCLOUEL PREU NO INCLOU    
 
Begudes ni extres del Vilar 
Res no especificat en l’apartat “El preu 
inclou” 

 
 
 
CONDICIONS NENSCONDICIONS NENSCONDICIONS NENSCONDICIONS NENS: 
 
Es consideren nens els menors de 12 anys 
Els menors de 2 anys es consideren bebes i no han de pagar res, però 
s’han de tenir en compte per a les places de l’autocar i a l’hotel s’haurà 
d’especificar si necessiten bressol de lloguer (7€/ nit). 
En cas de families amb tres nens, haurem de consultar disponibilitat de 
places en habitacions comunicades en cada cas a l’hotel modificant-se 
lleugerament els preus. 


