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EL TOSSAL

Presentació 

 

Sempre oferim qualitat adaptant-nos a les vostres necessitats , pots cridar-nos al 680457185 
( Pablo ) o escriure'ns a albergueeltossal@gmail.com. t’escoltarem i atendrem encantats. 
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Des de l'Equip de Gestió de Temps Lliure del Tossal (G.T.L. Tossal) t'oferim aquest 
dossier perquè puguis informar-te sobre les nostres propostes per al curs 

2016/2017. 
A l'alberg comptem amb un conjunt d'instal·lacions que fan possible dur a 

terme les nostres activitats de forma satisfactòria i segura. Pots veure-les al nostre 
web o venir a visitar-les quan vulguis.  

Comptem amb un equip permanent, format per Adriana, David i Pablo.  
Adri i David són els encarregats del Tossal i del manteniment i la neteja; 
Pablo és l'encarregat de la gestió de l'alberg i coordinador de l'Equip G.T.L.  

Per als campaments i activitats adreçades a centres educatius , s'uneixen a l'equip 
permanent els monitors i monitores del Tossal. Tots i totes contractats, titulats i 
amb experiència formen l'Equip G.T.L. del Tossal. A més comptem amb un 
equip de cuiners i cuineres de l'empresa Colevisa que s'encarrega de cuinar cada dia 

a l'alberg menús de qualitat i equilibrats. Finalment, a tot això s'uneix la 
inversió en material específic per al desenvolupament de cadascuna de les 

activitats del campament. 
Al Tossal, vam aprofitar tots aquests recursos per treballar de forma responsable, 

planificada i productiva de manera que al final de cada activitat els xiquets i 
xiquetes hagin viscut una experiència enriquidora dins de la seva progressió 

personal durant el curs escolar.

+ Info pàgina 8
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EL TOSSAL

pack “un dia en el tossal”  duració: 1 dia 

 

 

Edats: des  d’Infantil fins a Bachiller   Descomptes: Mestres/es, professors/es gratis 
 

Disponible durante todo el curso. Perfecto como convivencia para el inicio del curso: "convive equipo docente y alumnos en un entorno 
externo al centro educativo para empezar con buen pie el curso". Y también como salida económica de fin de curso. 
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• Monitors/es Equip G.T.L. Tossal. Titulats i contractats. Ràtio 1:12 o inferior 
• Activitats 

- Multiaventura 
- activitat: Hort Ecològic , iOGA INFANTIL,  GRAN Joc, tallers o ruta mediambiental 

• esmorçar + dinar (OPCIONAL)

Ta
rif

es

										"UN	DIA	EN	EL	TOSSAL"	AMB	MULTIAVENTURA,	ESMORÇAR	I	DINAR	DE	CASA																																																					

Participants 0-20	persones 20-50	persones >50	persones

Preu/ Persona 20	€ 18	€ 16	€

															"UN	DIA	EN	EL	TOSSAL"	AMB	ACTIVITAT,	ESMORÇAR	I	DINAR	DE	CASA																																																		
16€

																						"UN	DIA	EN	EL	TOSSAL"	AMB	MULTIAVENTURA,	ESMORÇAR	I	DINAR																																																															

Participants 20-40	persones 40-80	persones >80	persones

Preu/ Persona 27	€ 25	€ 22	€

																							"UN	DIA	EN	EL	TOSSAL"	AMB	ACTIVITAT,	ESMORÇAR	I	DINAR																																																																																					

Participants
20-40	persones 40-80	persones >80	persones

Preu/ Persona 25	€ 22	€ 20	€

In
clo

u
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EL TOSSAL

pack “montgó”  duración: 1 nit i 2 dias 

	

*OPCIONAL: Pots afegir un Matí o vesprada d’activitats nàutiques a la plata de Cullera per 35€ (transport inclòs) 

edats: des  d’Infantil fins a Bachiller   Descomptes: Mestres/es, professors/es gratis (1 por clase) 

Disponible durant tot el curs. Recomanat per a realitzar durant tot el curs per als cursos d'infantil i primària " 
primeres experiències dormint una nit fora de casa ". També com una sortida econòmica per passar una nit fora i 

celebrar el final de curs.	
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• Monitors/es Equip G.T.L. Tossal. Titulats i contractats. Ràtio 1:12 o inferior 
• pensió completa tossal (empresa colevisa) 
• Neteja d'instal·lacions de l'alberg i zona independent per a l'allotjament de mestres / es, 

professors / es 
• Actividatats 

- Multiaventura 
- activitats i tallers 
- Festa de comiat

Ta
rif

es
In

clo
u

+ Info pàgina 8

									PACK	"MONTGÓ"	-	MONITORS	+	ALLOTJAMENT	+	PENSIÓ	COMPLETA	+	ACTIVITATS																																																			

Participants 20-40	persones 40-80	persones >80	persones

Preu/ Persona 63	€ 58	€ 56	€



EL TOSSAL

pack “fontanelles”  duración: 2 noches y 3 días 

	

*OPCIONAL: Pots afegir un Matí o vesprada d’activitats nàutiques a la plata de Cullera per 35€ (transport inclòs) 

edats: des  de primaria fins a Bachiller   Descomptes: Mestres/es, professors/es gratis (1 por clase) 

Disponible Durant tot el curs. Recomanat per a realizar com a aula didáctica de natura i millora de la 
convivencia de la classe. activitats didàctiques durant tot el curs. 

  i perfecte com a fi de curs en maig i juny aprofitant la piscina i el bon temps.	
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• Monitors/es Equip G.T.L. Tossal. Titulats i contractats. Ràtio 1:12 o inferior 
• pensió completa tossal (empresa colevisa) 
• Neteja d'instal·lacions de l'alberg i zona independent per a l'allotjament de mestres / es, 

professors / es 
• Actividatats 

- Multiaventura 
- Gran Joc o  hort ecològie o ioga infantil  
- activitats i tallers 
- Festa de comiat 

									PACK	"FONTANELLES"	-	MONITORS	+	ALLOTJAMENT	+	PENSIÓ	COMPLETA	+	ACTIVITATS																																																					

Participants 20-40persones 40-80	persones >80	persones

PreU/ Persona 90	€ 85	€ 80	€Ta
rif

es

+ Info pàgina 8

In
clo

u



EL TOSSAL

pack “AITANA”  duració: 3 nits i 4 dies 

	

*OPCIONAL: Pots afegir un Matí o vesprada d’activitats nàutiques a la plata de Cullera per 35€ (transport inclòs) 

edats: des de segon cicle fins a Bachiller   Descomptes: Mestres/es, professors/es gratis (1 por clase) 

Disponible durant tot el curs. Recomanat per celebrar el final de curs aprofitant la piscina , el bon temps i l'opció de 
sortir a la platja a fer tots i totes junts activitats nàutiques.	

 

 6

• Monitors/es Equip G.T.L. Tossal. Titulats i contractats. Ràtio 1:12 o inferior 
• pensió completa tossal (empresa colevisa) 
• Neteja d'instal·lacions de l'alberg i zona independent per a l'allotjament de mestres / es, 

professors / es 
• Actividatats 

- Multiaventura 
- Gran Joc o  hort ecològie o ioga infantil  
- activitats i tallers 
- Festa de comiat 

• Ambientació del campament i de les seues activitats en base a una temática que canvia 
sengons la edad dels participants

Ta
rif

es 									PACK	"AITANA"	-	MONITORS	+	ALLOTJAMENT	+	PENSIÓ	COMPLETA	+	ACTIVITATS																																																			

Participants 20-40	persones 40-80	persones >80	persones

Preu/ Persona 120	€ 110	€ 100	€

+ Info pàgina 8
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EL TOSSAL

pack “penyagolosa”  duració: 4 nits i 5 dies 

 

*OPCIONAL: puedes añadir una mañana o una tarde de actividades náuticas  en la playa de Cullera por 35€ (transporte incluido) 

Edades: desde SEGUNDO CICLO hasta Bachiller   Descuentos: Maestros/as, profesores/as gratis (1 por clase) 

Disponible durante todo el curso. Recomendado para celebrar el final de curso aprovechando la piscina, el buen tiempo 
y la opción de salir a la playa a hacer todos y todas juntos actividades náuticas.	

 

*OPCIONAL: Pots afegir un Matí o vesprada d’activitats nàutiques a la plata de Cullera per 35€ (transport inclòs) 

edats: des de segon cicle fins a Bachiller   Descomptes: Mestres/es, professors/es gratis (1 por clase) 

Disponible durant tot el curs. Recomanat per celebrar el final de curs aprofitant  toto el potenticial de l’alberg i de 
les seues activitats. 
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• Monitors/es Equip G.T.L. Tossal. Titulats i contractats. Ràtio 1:12 o inferior 
• pensió completa tossal (empresa colevisa) 
• Neteja d'instal·lacions de l'alberg i zona independent per a l'allotjament de mestres / es, 

professors / es 
• Actividatats 

- Multiaventura 
- Gran Joc o hort ecològie o ioga infantil  
- activitats i tallers 
- Festa de comiat 

• Ambientació del campament i de les seues activitats en base a una temática que canvia 
sengons la edad dels participants

In
clu

ye

									PACK	"AITANA"	-	MONITORS	+	ALLOTJAMENT	+	PENSIÓ	COMPLETA	+	ACTIVITATS																																																					

Participants 20-40	persones 40-80	persones >80	persones

Preu/ Persona 150	€ 140	€ 125	€

+ Info pàgina 8
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EL TOSSAL

Activitats  
Multiaventura 

El Tossal disposa d'instal·lacions mòbils de multiaventura: Tirolina gran i xicoteta, tir 
amb arc, passarel·la i ràpel. L'activitat inclou monitors especialistes, material i 

assegurances. 

Festa Comiat 
En els campaments, l'última nit toca sopar especial, vetllada i festa preparada entre 

tots i totes per celebrar junts que tot ha anat bé. 

Gran Joc 
Joc amb ambientació que es realitza dins el recinte de l'alberg o fora en alguna de les 

localitzacions d’interès. 

Ioga Infantil 
David s'encarrega d'ensenyar nocions bàsiques de Ioga i Kung fú de manera didàctica i 

divertida. 

Hort Ecològic 
Tenim un conjunt d'activitats pràctiques i tallers relacionats amb la nostra parcel·la 

d'hort ecològic. 

Activitats Nàutiques (Extra 35 €) 
Cada campament té l'opció d'afegir un matí o vesprada d'activitats nàutiques a la 
platja de Cullera (Paddle surf, vela, surf, kayac, etc.). Inclou el transport fins a la 

platja, 3 activitats diferents,, materials,, monitors especialistes i segurs. 

Activitats i Tallers 
Per complementar aquestes activitats, a cada campament incluim tallers i activitats 

que anem generant cada curs perquè cada any el Tossal sigui una nova aventura. 

Tenim campaments preparats per a que no es tingau que preocupar per res. Si 
preferiu un campament personalitzat amb uns objectius específics per als vostres 

xiquets / es també els preparem, concretant prèviament amb vosaltres / es. 
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EL TOSSAL

La cuina del Tossal 

La nostra pensió completa inclou: 

DESDEJUNI - ESMORZAR - DINAR - BERENAR - SOPAR

ELS DESDEJUNIS INCLOUEN: lLET, cola-cao, SUCS, cafè, bioixeria variada, torrades, margarina i 
melmelada. els esmorzars i berenars són entrepans i/o peces de fruita 

A t e n e m  a l · l è r g i e s  i  i n t o l e r à n c i e s  a i x í  c o m  a  d i e t a  v e g e t a r i a n a  o  

a l t r e s  o p c i o n s  .  T a m b é  E S C O L T E M  p r o p o s t e s  d e  m e n ú  i  c a n v i s  

Tot es cuina cada dia a l’alberg amb la garantia de l’empresa colevisa 

Dinar 	

Sopar 
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DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

AMANIDA AMANIDA AMANIDA AMANIDA AMANIDA

ARRÒS AL FORN

PASTA AMB TOMACA I 
TONYINA

ARRÒS A LA CUBANA
ENSALADILLA RUSSA 

AMB OU DUR I PERNIL 
YORK

ENTREMESOS 
VARIATS

FRITURA DE PESCADO 
EMPANADILLAS 
ALBONDIGAS DE 

BACALAO Y CALAMARES

LAGRIMAS DE POLLO 
EMPANADO CON 
CONOS DE MAIZ

FIDEUA DE PESCADO Y 
MARISCO

PAELLA  
VALENCIANA

Pa Pa Pa Pa Pa
FUITA O LACTI FUITA O LACTI FUITA O LACTI FUITA O LACTI FUITA O LACTI

AMANIDA DE 
CREÏLLES, TOMACA, 
OU DUR I TONYINA

SOPA DE FIDEUS BOLLIT VALENCIÀ CREMA DE SAFANÒRIA
 REMENAT DE 

GAMBES    

LLUÇ AREBOSSAT 
AMB VERDURES 

EN TEMPURA

TRUITA DE CREÏLLA AMB  
CROQUETES DE L’AVIA I 
PORCIÓ DE FORMATGET

LLOM AMB SAMFAINA
HAMBURGUESA 

COMPLETA

PIZZA DE YORK , 
XAMPINYÓ I 
FORMATGE 

Pa Pa Pa Pa Pa

FUITA O LACTI FUITA O LACTI FUITA O LACTI FUITA O LACTI FUITA O LACTI



EL TOSSAL

Extres 
PISCINA 

A partir de maig Disposem de Piscina amb socorrista. El preu de la piscina és d'1 € / persona i 
dia d’us, Pagant Com Màxim 40 € / dia. 

Els paquets de Penyagolosa, Aitana, Fontanelles i Montgó Porten la piscina inclosa en el preu.  

Roba de llit 
Hi ha l'opció de disposar de parament de llit: Llençols i coixinera. 

El cost és de 2 € per persona 
Els nostres matalassos disposen de funda i es poden portar llençolsi / o sacs de dormir de casa. 

també Disposem de mantes, sense cap cost. 
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EL TOSSAL

lloga les nostres instal·lacions  

Si ho preferiu, també podeu llogar les nostres instal·lacions 

… 
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ALLOTJAMENT	DISPOSANT	DE	TOTES	LES	INSTAL·LACIONS	DE	L'ALBERG	INCLOENT	CUINA	EQUIPADA

7 € PASSAR	EL	DIA

11 € PER	PERSONA	I	NIT*	(DE	DIUMENGE	A	DIJOUS)

12 € PER	PERSONAI	NIT*	(DE	DIVENDRES	A	DISSABTE)

24 € PER	PERSONA	I	NIT	(DE	DIVENDRES	A	DIUMENGE)

* *Nit inclou de 12:00h a les 12:00h del dia siguient 

	ALLOTJAMENT	+	PENSIÓ	COMPLETA	*

UN	DIA CAP	DE	SETMANA**

De 20 a 40 persones 37	€ 57	€

De 40 a 60 persones 31	€ 48	€

De 60 a 80 persones 28	€ 45	€

De 80 a 100 persones 26	€ 43	€

Més de 100 persones 25	€ 40	€

* Pensió completa: Desdejuni / Esmorzar / Dinar / Berenar / Sopar
** Cap de setmana: De berenar de divendres a dinar del diumenge

ACAMPADA	

7,50 € PER PERSONA  I NIT

16 € CAP DE SETMANA PER PERSONA



EL TOSSAL
EXEMPLE PACK “PENYAGOLOSA” - CURS 2016/2017 AL TOSSAL 
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ESCOLA GAVINA 5é i 6é JUNY 2016 AL TOSSAL 
  DILLUNS 13 DIMARTS 14 DIMECRES 15 DIJOUS 16 DIVENDRES 17 

8:30 

Benviguts/des al 
Tossal! 

Bon dia Bon dia Bon dia Bon dia 

8:40 

Assemblea tots i 
totes junts/es 

(benvinguda al nou 
dia) 

Assemblea tots i totes 
junts/es (benvinguda al 

nou dia) 

Assemblea tots i totes 
junts/es (benvinguda al 

nou dia) 

Assemblea tots i totes 
junts/es (benvinguda al 

nou dia) 

9:00 Desdejuni Desdejuni Desdejuni Desdejuni 
9:20 Tasques per grups Tasques per grups Tasques per grups Tasques per grups 

9:50 Fer habitacions i 
temps lliure 

Fer habitacions i temps 
lliure 

Fer habitacions i temps 
lliure 

Arreplegar i deixar-ho 
tot preparat per a pujar 

al bus 

10:10 Activitats naútiques 
a la platja de Cullera! 

Activitat: gran joc  
DESCOBERTA (1ª part) Activitat: Olimpiades Activitat: Multiaventura 

Tossal 
11:30 Esmorzar Esmorzar a la platja Esmorzar al castell! Esmorzar Esmorzar 

11:50 

Activitat: animació, 
joc de benviguda i 
coneixement dels 

monitors/es i 
l'alberg, formació 

de grups 
Activitats naútiques 
a la platja de Cullera! 

Activitat: gran joc  
DESCOBERTA (2ª part) Activitat: Olimpiades 

Activitat: Multiaventura 
Tossal 

13:00 Piscina Piscina Olimpiades de Piscina! 

14:00 Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar 

15:00 Temps lliure actiu Temps lliure actiu Temps lliure actiu Temps lliure actiu /
acabar i repassar tallers 

Activitat: el bosc de 
colors i comiat del Tossal 16:00 Activitats: taller 

"sentir la terra" 
Activitat: hort 

ecològic (1ª part) 
Activitats: Ioga infantil / 

Sensitips 

Acabar i repassar els 
tallers per acabar/

preparació de la festa de 
comiat 

17:30 Berenar Berenar Berenar Berenar   

17:50 Activitats: taller 
"sentir la terra" 

Activitat: hort 
ecològic (2ª part) 

Activitats: Ioga infantil  /  
Sensitips 

Preparació de la festa de 
comiat per grups   

19:00 Assemblea per 
grups / dutxes  

Assemblea per 
grups / dutxes  

Assemblea per grups / 
dutxes  

Assemblea per grups / 
dutxes    

20:00 
Activitats tots/es 

junts/es al 
menjador 

Activitats tots/es 
junts/es al menjador 

Activitats tots/es junts/es 
al menjador Sopar Gran Boom! 

  

20:30 Sopar Sopar Sopar 

21:30 Activitat: Stalking 
(Memory) 

Activitat: Furor! 
(proves d'habilitat, 

musicals i 
d'inteligència per 

grups) 

Activitat: Stratego Gran boom! (festa de 
comiat) 

23:30 Bona nit tots i totes 
junts/es 

Bona nit tots i totes 
junts/es 

Bona nit tots i totes junts/
es 

Bona nit tots i totes 
junts/es 

0:00 Silenci i tots/es 
dormint 

Silenci i tots/es 
dormint Silenci i tots/es dormint Silenci i tots/es dormint 



EL TOSSAL

*També  teniu  activitat de ioga o tai-chi amb David per a les professores. Ja a 
l’alberg concretarem l’horari que millor vos vinga  
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Bloc blau 
Campament 

participatiu, 
actiu i conscient 

En el Tossal treballem amb una animació completa que recerca 
potenciar i aprofitar al màxim  els beneficis dels campaments que 
realitzem i de les nostres instal·lacions.  Realitzem assemblees i 
tasques per grups de treball i conjuntes buscant la igualtat, la 

responsabilitat, el benestar, l'anàlisi, la capacitat de crítica i el 
companyerisme. 

Bloc groc 

Horaris d'alzada 
i silenci, horaris 
dels menjars i 
temps lliure 

Aquest bloc marca els horaris que s'han de complir per al bon 
funcionament del campament i del personal que està treballant a 

l'alberg. Sempre poden sofrir xicotetes modificacions pero mai de més de 
mitja hora ja que són la referència per a la durada de la resta de 

blocs. El temps lliure podrà escurçar-se segons les necessitats de les 
activitats de cada dia, però mai s'allargarà. Durant el temps lliure 

hi haurà monitors/es animant i atenent als xiquets/es, jocs de taula, 
sala de relaxació i jocs esportius. 

Al	Pack	Penyagolosa	hi	ha	5	ac%vitats	programades	per	a	aprofitar	les	
instal·lacions	i	recursos	de	l'alberg:	

Mul%aventura	
Responsables:	
Nacho	y	Pablo	

Tirolina,	rappel,	?r	amb	arc	i	passarel·la.	Amb	monitors	
especialistes,	materials	de	seguretat	i	assegurances	

Hort	ecològic	
Responsable:	

Carlos	

Conjunt	d'ac?vitats	pràc?ques	al	voltant	de	l'hort	del	
Tossal	

Gran	joc		
Responsable:	

Bea	

Gran	joc	que	inclou	la	pujada	al	Castell	de	Corbera	
(opcional)	i	la	visita	al	poble	

Ioga	infan%l	
Responsable:	

David	

Ioga	d’iniciació,	dinàmic	i	adaptat	a	les	edats	dels	
par?cipants	guiat	per	David,	professor	?tulat	de	ioga	

Festa	de	comiat	
Responsables:	
Maria	i		Miriam	

GRAN	BOOM!!	Úl?ma	nit	amb	vetllada,	música	i	
animació	per	a	celebrar	que	tot	ha	anat	bé	



EL TOSSAL
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També	heu	contractat	un	ma/	a	la	platja	amb	ac#vitats	naú#ques	

Actv.	Naú#ques	
Responsable:	

Joan	

Conjunt	d’ac:vitat	naú:ques	(3	diferentes)	a	la	platja	
de	Cullera.		

I,	per	supost,	la	piscina	del	Tossal	
Piscina	

Responsable	i	
socorrista:	David	

Dimarts,	dimecres	i	dijous	anirem	tots	junts	a	la	
piscina.	Farem	Joc	lliure	amb	música.	El	dijous	farem	

olimpiades	
A	més	a	més..	

Ac#vitats	de	
benviguda,	
avaluació	i	
comiat	

Responsables:	
Maria,	Miriam	i	

Jose	

Ac:vitats	de	coneixement	de	l'alberg,	funcionament	
del	campament	i	monitors/es.	També	d'avaluació	al	
final	del	campament	i	de	comiat	abans	de	tornar	a	

casa	

També tenim ja preparades 6 activitats específiques 

Sentir la Terra              
Responsables: Bea, 

Pablo i Carlos 

Taller per a la confecció de huaraches (sandalies per a 
caminar i còrrer). Cada xiquet/a fabricarà i personalitzarà el 

seu propi parell de huaraches que podrà utilitzar al 
campament 

Olimpiades                     
Responsables: 
Joan i Nacho 

Olimpiades per equips que acaben a la piscina! 

Stalking  
Responsables: 
Maria i Miriam 

Joc de nit en què els xiquets/es han de resoldre un memory 
conectant imatges que tenen amagades els monitors/es pel 

bosc del Tossal. 

Furor!                       
Responsables: 
Carlos i Joan 

Joc d’interior per a resoldre tots i totes junts/es un conjunt de 
proves de  l’ogica, habilitats i musicals. 

Sensitips             
Responsable : Jose 

Dinàmica de grup per a relexionar al voltant d’una temàtica 
actual 

Stratego  
Responsable: 

Pablo 
Joc d'estratègia a mida real 

El bosc de colors  
Responsable: Jose 

A l'assemblea del primer dia, les xiquetes i els xiquets 
amagaran dins d'un sobre una paraula que expresse allò que 
esperen viure al campament: amistat, alegria, experiències, 

rialles, inoblidable, etc. L'ùltim matí, abans de dinar s'obriran 
els sobres i celebrarem tots/es junts/es tot allò que hem 

viscut pintant les paraules al bosc de colors del Tossal 



EL TOSSAL
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EL TOSSAL

* Els monitors de Temps Lliure i els Animadors Juvenils formen part de l'equip de Gestió 

del Temps Lliure de l'Alberg (G.T.L Tossal) 

* Tot el personal de l'Alberg esta contractat, amb titulació i les ràtios monitor / 

menor exigits per llei. Tots els nostres monitors / es tenen certificat de delictes 

sexuals obligatoris. 

Equip del Tossal - Campament Escola Gavina
Encarregat de l’albero i 

coordinador d’equip
Pablo

Reteja i manteniment Adriana y David

Cuina Raúl

Multiaventura Nacho

Monitors de Tiemps Lliure Maria, Bea, Jose, Joan y Carlos

Animadors Juvenils Miriam y Nacho

Socorrista i Benestar David
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Estem en  

C /  x à t i v a  s / n .  C o r b e r a ,  v a l e n c i a  4 6 6 1 2  

c o o r d e n a d e s  u t M  3 0 s :  x  7 2 9 4 8 2  y  4 3 3 6 3 4 1  

Possa’t en contacte amb nosaltres*, ens adaptem al que 

necessites i t’enviarem pressuposto sense compromís: 

* per reservar sense cap compromís i rebre informació, la forma més 

eficient, és omplir el formulari que apareix a l'apartat "reserves" de la 
nostra web.
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TELèFON 680457185

MAIL  albergueeltossal@gmail.com

WEB www.eltossal.org

/eltossaldecorbera

@_eltossal
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