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“XII Hores” Minibàsquet Reus 

Oferta d’allotjament i activitats 

Jugadors/es 

PACK Edats Dates Nits Hotel 
Preu/Jugador 

(IVA inclòs) 

PREBENJAMÍ -
ESCOLA 

BENJAMÍ -
PREMINI (*) 

2008/2009 
Del 29.04.18 al 

01.05.18 
2 120 € 

ALEVÍ - MINI 2006/2007 
Del 28.04.18 al 

01.05.18 
3 175 € 

(*) Els equips benjamí-premini que vulguin ampliar la seva estada, poden contractar el pack aleví-mini. 

 

El preu inclou: 

 Allotjament a CAMBRILS PARK SPORT VILLAGE 

 (Resort 4 estrelles: https://familyresort.cambrilspark.com/) en bungalows a la zona: VILLA ALOHA. 

 

 

 

 

 

 

https://familyresort.cambrilspark.com/
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“XII Hores” Minibàsquet Reus 

 
 

Són cabanyes de fusta d’una sola planta que disposen de menjador amb sofàs-llit, cuina completa, 

una habitació de matrimoni, una habitació doble, un bany complet i terrassa moblada. La superfície 

total és de 47m² i tenen capacitat màxima per a 6 persones. 

Fotos i planell (vegeu Annex): 

https://sportvillage.cambrilspark.com/downloads/cpsv-es-ficha-polinesia.pdf 

 Pensió completa: 

Esmorzar i sopar a CAMBRILS PARK SPORT VILLAGE.   

Dinar al Menjador del Col·legi la Salle Reus o a les instal·lacions del C.N. Reus Ploms. 

 

 2 entrenadors gratuïts per equip. 

 

 Desplaçaments en bus entre el Resort i les seus del torneig. 

 

 Activitats de nit:  

Dissabte: Concurs de tir i habilitats al ressort. 

Diumenge: Xerrada ACB (per confirmar). 

Dilluns: Revetlla + Música (pels equips mini). 

 

 Visita a Ferrari Land  

Dilluns 30/4 (2 entrenadors/equip gratuïts). 

Horari de 10 h a 14 h. 

 

https://sportvillage.cambrilspark.com/downloads/cpsv-es-ficha-polinesia.pdf
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“XII Hores” Minibàsquet Reus 

 
                            

 Desplaçament en bus entre el Resort, el Parc Ferrari Land i les seus de la competició. 

Inscripció d’equips 

 Per formalitzar la inscripció és necessari realitzar un ingrés, en concepte de reserva, de 300€ per 

equip al següent compte bancari abans del 1 de març del 2018: 

Caixabank ES58 2100 0394 0202 0021 9842 (2100 – 0394 – 02 – 0200219842) 

 Un cop fet l’ingrés caldrà enviar un correu electrònic a l’adreça secretaria@cbsallereus.cat indicant 

el nom de l’equip i l’entitat (club o escola) i adjuntant el resguard de la transferència. 

 

 La resta de la quota de l’equip caldrà fer-la efectiva, igualment per ingrés al compte bancari anterior,  

abans del 15 d´abril de 2018 i seguint els mateixos passos que en el primer ingrés. 

 

 El nombre de places és limitat: se seguirà rigorós ordre cronològic de l’ingrés de la reserva, fins 

esgotar les places disponibles. 

 

  

mailto:secretaria@cbsallereus.cat
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“XII Hores” Minibàsquet Reus 

Pares/mares i acompanyants 

 Allotjament a CAMBRILS PARK SPORT VILLAGE (Resort 4 estrelles) en bungalows a la zona: 

MEDITERRANEA. 

 

 
 

(*) Es tracta de 3 tipus d´apartaments, de 1, 2 o 3 habitacions, situats a la planta baixa o a la primera 

planta. Tenen diferents capacitats (1, 2, 4 o 6 persones) i habitacions tipus Suite, amb bany i dutxa 

privats a cada habitació. Tots estan equipats amb terrassa. 

 

Opcions 

Tipus Apartament 

(Ocupació) 

Preu/persona 

Pack Premini 

2 nits 

Preu/persona 

Pack Mini 

3 nits 

1 habitació 

(hab. individual) 
198€ 289€ 

1 habitació 

(hab. doble) 
136€ 194€ 

2/3 habitacions 

(hab. individual) 
144€ 206€ 

2/3 habitacions 

(hab. doble) 
108€ 152€ 
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“XII Hores” Minibàsquet Reus 

El preu inclou: 

 Preu total per persona, IVA inclòs.  

 

Fotos i planell (vegeu Annex):  

https://sportvillage.cambrilspark.com/downloads/cpsv-es-ficha-mediterrania.pdf 

 

 

 Mitja pensió: 

Esmorzar i sopar: CAMBRILS PARK SPORT VILLAGE 

 

 A triar: visita al Parc Ferrari Land el dilluns o sessió Spa – Gimnàs al Resort. 

(desplaçament en bus del RESORT – FERRARI LAND – RESORT) 

 

 Activitats de nit: 

Dissabte: Concurs de tir i habilitats (pels participants al torneig) al Resort. 

Diumenge: Xerrada ACB (per confirmar). 

Dilluns: Revetlla + Música (pels equips mini). 

(Important: els acompanyants que no estiguin allotjats al Resort no podran accedir al recinte per 

aquestes activitats per motius de seguretat del mateix). 

 

 Acompanyants fins a 2 anys d’edat: gratuït. 

 Acompanyants fins a 10 anys d’edat: descompte del 50%.  

Reserva resort per pares/mares i acompanyants 

Per formalitzar la inscripció és necessari: 

 

 Realitzar l´ingrés per l’import complet del pack i tipus d´allotjament escollit al compte bancari 

següent abans de l’1 d’abril del 2018:  

Caixabank ES58 2100 0394 0202 0021 9842 (2100 – 0394 – 02 – 0200219842) 

 Complimentar les dades de la reserva mitjançant la plataforma que trobareu a 

www.12horesallereus.cat i enviar un correu indicant el número de la reserva i adjuntant el resguard 

de la transferència al compte secretaria@cbsallereus.cat 

 

 Places limitades: se seguirà rigorós ordre cronològic segons l’ingrés, fins esgotament de les places 

disponibles. 

  

https://sportvillage.cambrilspark.com/downloads/cpsv-es-ficha-mediterrania.pdf
http://www.12horesallereus.cat/
mailto:secretaria@cbsallereus.cat
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“XII Hores” Minibàsquet Reus 

Cambrils Park Sport Village 

Situació 

 


