
Un any més l'FLG aposta per una Castanyada en família al Vilanova Park, un càmping 
amb totes les comoditats per a un esdeveniment multitudinari com aquest.  

No només es tracta de passar dos dies en família, sinó de visilitat de família LGTBI, for-
mació i convivència.  

Us deixem algunes de les informacions pràctiques més importants i us informem d’algu-
nes de les activitats i tallers que farem. 

http://www.vilanovapark.com/


Els bungalows de la sèrie 800 són per a 

sis persones. Al web del càmping troba-

reu com estan equipats (cal que porteu 

tovalloles). Pot haver canvis de bungalow, 

però sempre de gamma superior. 

En sortir, deixeu la roba dins de la bossa 

groga. Si hi ha qualsevol desperfecte, us 

haureu de fer càrrec de la despesa! 

La piscina i spa tenen un cost extra. Re-

cordeu que cal portar casquet de bany i 

tovallola. Els nens i nenes han d’entrar 

obligatòriament acompanyats.  

L'FLG no es farà responsable de cap cria-

tura a la piscina.  

Ctra. de l’Arboç (BV-2115), Km. 2,5.  

Vilanova i la Geltrú. 

Des de BCN agafeu C32 fins a l’aeroport, C31 

i sortida B-2115 cap a l’Arboç.  

Des de Tarragona, per AP7 i C32 (sortida 16), 

rotonda i sortida B-2115.  

Pareu atenció: el càmping us el trobeu 

de cop a mà dreta! 

 

CHECK-IN DES DE LES 12.00 H  

 

US DEMANEM PACIÈNCIA A L’EN-
TRADA A RECEPCIÓ PERQUÈ TO-

THOM ARRIBA A LA MATEIXA HORA. 

 

12.30 h. Benvinguda de la presidenta i FOTO GRUP  

13.30 h. Dinar de pícnic (cal portar el dinar) 

15.00 h. Cafè-taller adults 1  

16.00 h. Panellets/ Taller adolescents/ Baby FLG 

17.00 h. Berenar i festa de disfresses 

20.00 h. Sopar 

21.30 h. Trick-or-treat  infantil.  

PORTEU CARAMELS, per al joc, perquè nens i nenes 

passaran pels bungalows FLG! 

 

09.30 h. Esmorzar 

11.00 h. Tallers adults 2 

13.00 h. Dinar i comiat 

16.00 h. Check-out. 

 

Quan arribeu al càmping, passeu per recepció, dieu 

el vostre nom de família i feu el check in. 

Una vegada instal·lats, recolliu el pack de benvinguda 

a la carpa habilitada. Hi trobareu el programa i les 

instruccions per passar el cap de setmana.   

 


