EL CASAL SAGRAT COR
El Casal és una antiga casa senyorial propietat de la Fundació Pere Relats de Barcelona.
Es troba a Viladrau, comarca d’Osona i ha estat declarada alberg per l’Ajuntament
d’aquesta localitat.
Està situada en una zona rural molt tranquil·la, envoltada de boscos i en contacte directe
amb la natura.

A només 1km (4 minuts a peu) del centre del poble, el Casal està situat en una zona
elevada i gaudeix d’unes magnífiques vistes al Montseny.
És un lloc privilegiat, ideal per a fer trobades, convivències i excursions.

MISSIÓ de la FUNDACIÓ PERE RELATS
La Fundació Pere Relats de Barcelona, és una entitat sense cap afany de lucre que té com
a objectiu principal donar l’acolliment residencial que necessiten les persones grans que,
per motius diversos, no poden valer-se per elles mateixes.

Sala polivalent de la Fundació Pere Relats a Barcelona

SERVEIS del CASAL SAGRAT COR
El Casal pot acollir diversos grups alhora i disposa d’espais suficients, per tal que
no s’interfereixin entre ells.
Disposa d’habitacions dobles i triples. Lavabos complerts i amb dutxa adaptada,
a cada planta.

Menjador gran per a 50 places, menjador petit per a 12 places.
Cuina reformada i equipada, ascensor, calefacció central i aigua calenta.

Espais exteriors amplis, enjardinats i amb barbacoa.

Capella que es pot utilitzar, si cal, com a sala polivalent.

El Casal funciona en règim d’autoservei i disposeu per a aquest efecte, d’una cuina
totalment equipada i amb rentaplats.
També teniu la opció que us cuinem els àpats (per a grups de mínim 15 persones).
Anirà a càrrec vostre parar i desparar taula així com servir el menjar.

PREUS
4 a 8 anys

Majors de 8 anys

Dormir i dret d’ús de cuina

14€

20€

Dormir i esmorzar

15€

21€

Dormir, sopar i esmorzar (MP*)

25€

31€

Dormir, esmorzar, dinar i sopar (PC*)

35€

41€

9€

11€

Dinar o sopar (àpat extra)
Passar el dia a la casa (mínim 15 persones)

225€

Lloguer de llençols i tovalloles 3€ (el joc)
• L’ús de la capella/sala polivalent tindrà un suplement de 60€
• L’ús de la casa en exclusivitat tindrà un suplement de 150€
•

RESERVES
Josep Bou
mail: viladrau@pererelats.org
Maribel Herrerias
Fundació Pere Relats
c/ Venero,4-6 Barcelona

PAGAMENT
En efectiu a la Fundació Pere Relats
c/ Venero, 4-6 Barcelona
Ingrés al compte corrent número
BBVA ES73·0182·0209·7302·0005·2095

Per la C-17 A Tona prendre la sortida cap a Seva i Viladrau.
Per l’AP-7 Agafar la sortida 10, passar per Breda i Arbúcies direcció a St Hilari i després la
sortida 202 cap a Espinelves i Viladrau.
En arribar a Viladrau pujar pel Passeig de la Pietat i a l’alçada del Restaurant “Masia del
Montseny” girar cap a l’esquerra i agafar el c/Arbúcies, després el c/ Marcos Redondo i tot
seguit l’Avinguda de Montserrat 34.
Av. Verge de Montserrat

Desde l’AP-7

Disseny gràfic - Ester Vandellòs - evande35@gmail.com

GI-530

c/ Marcos Redondo
c/ Arbúcies

Rest. Masia del Montseny

Pg. de la Pietat

GI-520

Desde la C-17

VILADRAU

FUNDACIÓ PERE RELATS
c/ Venero, 4-6
08005 Barcelona
tel: 93 300 29 76 fax: 93 507 61 61
e–mail: fundacio@pererelats.org

