
CAP D’ANY A MAS GAIA 
 
Vols rebre el nou any amb alegria, bona companyia, i en un preciós espai a la natura a 
Tarragona? 
A Mas Gaia estem preparant un cap d’any diferent. Ens acomiadarem del 2018 amb 
consciència, meditació i dansa. Rebrem el 2019 amb confiança i esperança en els canvis que 
estan venint  i en el moviment de la vida. I amb l'alegria de la música celebrarem els nous 
projectes personals i col·lectius. 

Estem en un preciós entorn, envoltat d’avellaners i oliveres, al poble de la Riera de Gaià, a 
només quatre quilòmetres del poble medieval d’Altafulla i de les seves platges. A part de 
passejar, també us podeu relaxar (o llegir, xerrar, etc.) al gran jardí o a la vora del foc. Us 
oferim la possibilitat de gaudir de tres dies en el nostre espai (des del dissabte 29  a la 
tarda  fins dimarts 1 després d’esmorzar). Amb molta il·lusió hem preparat un seguit 
d’activitats: 

Dissabte 29 de desembre: 19:00h Danses de benvinguda//21:00 h Sopar 

Diumenge 30 de desembre:9h Esmorzar//10-14h  Excursió guiada per conèixer 
l’entorn. //21:00 h Sopar 

Dilluns 31 de desembre:Al matí: esmorzar i temps lliure //19:00 h: danses i          
meditació //21:30 h: sopar especial de Cap d’Any amb ritual, raïm, cava//00:00 hores: 

Benvinguda del Nou Any 2019//00:15 hores:  Comencem el 2018 ballant. 

Dimarts 1 de gener:Al matí: esmorzar i comiat 

Informació de preus i reserves: Places limitades. Cal reservar trucant al 687446237 o 
enviant mail a masgaiariera@gmail.com   

Preu especial pel cap de setmana inclou 3 dies domir i esmorzar, 2 sopars, 
sopar i festa especial de cap d’any, activitats ( danses,meditació,),l’ excursió 
no entra (5€).Cuina ovolactovegetariana. Només festa de cap d’any 35€ 

• En habitació compartida (lliteres) : 120€ (cal portar llençols o sac) 
• En habitació doble o triple: 150€ 
• En habitació individual: 180€ 
• En tots els casos els banys són compartits 

Per confirmar la reserva cal ingressar 50€ al n.c  ES35 1491 0001 2520 1738 1126 
(Triodos) a nom de Rita Gavarró  posant el teu nom i “cap d’any” . 

Organitza Aulamon, associació cultural 

www.masgaia.com 


