A l'arribada:

EL REFUGI – Què hi trobareu

Aparcar cotxes: deixeu-los al pàrquing del restaurant.
descarregar, però després torneu el cotxe al pàrguing.

Podeu arribar fins al Refugi per a

Instal·lacions: teniu accés a la pista esportiva, i jocs infantils. NO a la piscina ni al jardí.
Neveres: En trobareu en marxa una (colles petites, fins 20 persones) o totes dues.
Escalfador d'aigua: L'heu d'endollar, si heu decidit fer la neteja vosaltres.
Cafetera: hi ha una compatible Nespresso. Podeu portar-vos les càpsules.
Llar de foc:
Tindreu paper, llenya i carbó per la barbacoa. No trobareu llenya “fina” per a coure calçots.
Durant l'estada:
Microones: Si necessiteu estris per al microones, us els heu de portar.
Cuina i planxa: Trobareu bombona de butà. Recordeu portar oli, sal...
Barbacoes: NO hi podeu posar llenya. Només carbó.
“Paellero” i paelles: També amb butà, que proporcionem.
Hi ha una paella fins 20-22 persones, i una fins 40-45.
Parament de la taula: Us facilitem estovalles de paper, plats, plates i coberts.
Us heu de portar els gots, tovallons... i la resta de coses que us calguin.
Abans de marxar:
Aparells de butà (paellero, planxa, cuina): comprovar que s'han TRET les bombones.
Automàtics elèctrics: BAIXAR-LOS tots, per a deixar electrodomèstics i llums apagats.
Neteja:
Teniu dues opcions:
a) Pagar el suplement de neteja (cal demanar-ho 7 dies abans).
b) Fer la neteja vosaltres (deixant-ho com ho heu trobat. En cas contrari hi haurà penalització).
Què cal fer?

Pagueu el suplement

Us feu la neteja

Entrar cadires, barbacoes... que hàgiu tret fora.





Despenjar i llençar globus, ornaments...





Local sense cap deixalla:
totes als contenidors al final del pàrquing.
Feu triatge selectiu (vidre, plàstics i brossa).





deixar en remull



Netejar taules, bancs, encimeres, microones...
(NO vol dir bufar engrunes. Vol dir deixar net).

O



Escombrar i fregar terres (lavabo i local).
Escombrar porxo de l'entrada.

O



Rentar plats, coberts, paelles... Deixar a l'escorredor.

Tindreu escombra, recollidor, fregona, cubell, sabó, draps, bosses de deixalles...
El caliu de la llar de foc i/o les barbacoes, NO el recolliu. Ho farem quan sigui fred.

EL REFUGI – Què cal portar i què no (resum)
Us ho facilitem


Llenya i/o carbó



Llenya per calçots


Butà
Per encendre el foc...

Cal que ho porteu

Paper de diari, fusta fina

Porteu encenedor i pastilles



Plats, plates,
forquilles i ganivets
Gots



Paelles(25 i 45 pers)



Olles, cassoles...
recipients per microones




Estovalles de paper
Tovallons



Oli, sal i similars



Estris per rentar, sabó



Escombra, cubell...



Bosses deixalles



Cafetera



(hi ha una Nespresso)

Recordeu portar gots, sucre i
culleretes.

