
MdP Tarifa de preus  2020 (per a clients MDP i Descoberta) 

Vàlida per estades a partir del 1 de Gener de 2020 

10% IVA inclòs en totes les tarifes   

El CEA Mas d'en Pedro, amb l'esperit de poder oferir la mateixa qualitat a totes les seves activitats, aplica tarifes 

variables en funció del nombre total de participants  i dels dies d'estada segons l'època de l'any, amb l'esperit de 
facilitar descomptes  a  aquells grups  escolars que assoleixen graus d'ocupació més gran. 

En fer la reserva cal tenir una idea  real  del total de participants de l'estada, en cas contrari es recomana fer 

pressupost sobre la tarifa intermitja, per no tenir ensurts en el moment de la facturació. La tarifa correspon al nombre 

de participants reals no acceptant modificacions  que puguin resultar més econòmiques en la factura final. En el cas 
de grups escolars, els mestres són tots gratuits 

Mínims  

Els preus de la llista següents suposen una facturació mínima:  

Estades casa de colònies en cap de setmana  35 persones  

Colònies d'estiu  40 persones  

MdP Projectes educatius (escolars) (Escola del Mar, Nits d'Astronomia)  35 persones  

MdP Activitats d'un dia  50 persones  

Preus  

 MdP Cap de setmana en Casa de Colònies i estiu  

Concepte  5% descompte per a grups de més de 60 places 

Pensió completa infants  Cap de setmana (fins a 16 anys)  

Estada sense pensió (només dormir) 

                34                 

                 19                

Pensió completa adults  Cap de setmana (a partir de 16 anys)                  36                 

Pensió completa infants Estiu                  34                

Pensió completa infants  Estiu (amb suplements especials)                  35                 

Àpat extra infant (per a tot el grup)  10 

Àpat extra adults (per a tot el grup )  12 

Esmorzar extra infants  6  

Esmorzar extra adults  7  

Consulteu les tarifes per serveis especials  extres com la neteja de la casa durant una estada, neteja de roba, 

despeses extra per dia de pares, menjars especials per a cel.lebracions, lloguer de llençols, etc... La tarifa d'estiu 

inclou les despeses de l'ús de la piscina, del 24 de Juny al 10 de setembre) 

Les activitats escolars no disposen de la piscina, ja que aquesta  es posa en marxa el 24 de Juny. 

 

 

 

 

 

http://www.maspedro.cat/cascol.htm


 MdP activitats escolars 

Preus per persona. El preu inclou l'estada completa (amb IVA 10%  inclòs), les activitats i tots els 
materials.  

                                                                                                                       Temporada Baixa            Temporada Alta  

Concepte :  Dies d'estada                                                                   5% descompte per estades de més de 60 places 

Activitat de 3 dies-2 nits (2 pensions completes i 

dinar)                                              

    dl-dme    dme-dv                     dl-dme  dme-dv 

         115      117                            117       127      

Activitat de 3 dies - 2 nits (2 pensions completes sense dinar 1er 

dia)                       

     

           105   107                              107       117       

Activitat de 2 dies - 1 nit (1 pensió completa i 

dinar)                                                   

       

            74   79                                  79         88      

Activitat de 2 dies - 1 nit (1 pensió completa sense dinar 1er 

dia)                                

       

             64   69                                  69         78         

 Temporada Alta: Del 16 de març al 23 de juny  

 Temporada Baixa: Del 16 setembre al 15 de març i les estades de dilluns a dimecres fins al 30 març 

  

 Si hi han infants o joves en situacions econòmiques molt especials que necessiten una adaptació a la tarifa, 
consulteu-ho al responsable de la instal.lació. 

 MdP Activitats d'un dia  

Preus per persona. El preu inclou l'estada completa (amb IVA inclòs), les activitats i tots els materials.  

   

Concepte  2020(euros) 

Activitat de 1 dia - (matí i tarda sense dinar)  

Activitat 1 dia (només matí sense dinar) 

13€  

10€ 

Dinar opcional  9€ 

Concepte  2020(euros)  

Piscina (obligatòria de juny a setembre, preu per grup) (oberta a partir del 24 de juny, temporada d'estiu) inclosa en PC 

http://www.maspedro.cat/escmar.htm
http://www.maspedro.cat/activ.htm


 


