La casa de colònies de la Victòria, Alcúdia, és propietat de l’Ajuntament d’Alcúdia i
és gestionada per l’Institut Balear de la Joventut de les Illes Balears. Es troba situada
a la península de la Victòria, al nord-est de l’illa de Mallorca, al terme municipal
d’Alcúdia, en un entorn de mar i muntanya que ha estat declarat Àrea Natural
d’Especial Interès (ANEI).

La casa de colònies de la Victòria, tant per la seva localització com per les
instal·lacions, és un espai ideal per organitzar-hi colònies, reunions, cursets, estades
esportives o familiars, etc., així com per practicar-hi senderisme o activitats
aquàtiques.

Camí Vell de la Victòria, km 4,9. 07400 Alcúdia
Amb cotxe: per l’autopista Ma-13 (Palma – sa Pobla) fins a arribar a Alcúdia.
D’aquí, s’ha de seguir la direcció de l’ermita de la Victòria, passant pel Mal Pas i per
Bon Aire.
Amb autobús: des de l’estació intermodal de la plaça d’Espanya de Palma. Línia 351
(Palma – Port d’Alcúdia), línia 365 (Palma – Alcúdia) i línia 359 (Alcúdia – el Mal
Pas). Aquesta aturada és a devers dos quilòmetres de l’alberg.
A peu des del centre d’Alcúdia la casa de colònies es troba situada a uns 6 km.
Per a més informació, podeu consultar la pàgina web <http://tib.caib.es> o
telefonar al 971 17 77 77.

 30 places totals (ocupació mínima 20 places).
 No és possible el servei de menjades.
 Disposa de:
o Una habitació de 10 persones amb bany i dutxes.
o Una de 12 persones amb bany i dutxes.
o Una de 8 persones amb bany i dutxes al passadís.
 Menjador i zona comuna per a 30 persones amb taules i cadires.
 Cuina (petita) amb gelera, microones i vitroceràmica de 4 fogons.
 30 plats plans, 30 plats fondos, 30 tassons, 30 forquetes, 30 culleres, 30
ganivets, olles i paelles.
 Calefacció.
 Aparcament.
 Pista esportiva polivalent.

 La pernoctació és gratuïta per als nins de fins a 4 anys, mentre que els de 5 a
13 anys tenen un descompte del 50 % en l’allotjament, sempre que vagin
acompanyats pels seus pares. Aquests descomptes no són acumulables a
altres promocions.

 Els usuaris del Carnet Jove1 tenen dret a un descompte del 20 % en
l’allotjament. Quan reservin la plaça, han d’indicar que tenen el Carnet Jove i
ho han de justificar mitjançant una fotocòpia o una còpia digitalitzada del
document. Aquest descompte no és acumulable a cap altra promoció.
 L’horari d’arribada dels grups el primer dia de l’estada és a partir de les
10.00 h.
 En arribar a la casa, es proporcionarà un llençol ajustable a cada membre. Els
usuaris han de dur sac de dormir o llençols i mantes pròpies. En finalitzar
l’estada, han de retornar els llençols de l’Ibjove on designi el representant de la
casa.
 Està prohibit fumar i consumir begudes alcohòliques dins i fora de les
instal·lacions (habitacions, zones de taller, zones esportives, patis,
aparcament i zones indicades).
 L’allotjament es distribuirà lliurement segons el criteri del responsable del
grup.
 Les habitacions i el menjador s’han d’emprar correctament, d’acord amb l’ús
al qual estan destinats. La instal·lació s’ha de deixar desada. Cada grup és
responsable de fer net l’espai de la cuina i de retirar el fems generat. Durant
l’estada, els usuaris han de mantenir l’entorn net i han de dipositar el fems als
llocs indicats.
 Per raons de seguretat, està totalment prohibit usar fogons, estufes,
acumuladors o qualsevol altre tipus d’aparell elèctric, de gas o amb un altre
sistema d’alimentació o combustible, excepte en el cas en què es disposi de
l’autorització expressa i escrita de la direcció de l’IB-Jove.
 Es prohibeix fer foc o emprar productes inflamables.
 L’horari de silenci és des de les 0.00 h fins a les 7.00 h.
 La instal·lació s’ofereix en règim d’estada no compartida, amb una ocupació
mínima obligatòria de vint places per reserva.

Carnet Jove de l’organització EYCA (European Youth Card Association Euro<26), amb el logotip conegut
com a Hèrcules i el de l’EYCA.
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Disponibilitat i reserves: 971 17 89 32
A/e: reserves@ibjove.caib.es
reservasib@gmail.com
http://ibjove.caib.es

TIPUS DE PENSIÓ

PREU

Més de 25 anys

(persona i dia)

Allotjament
sense
pensió
Llit no ocupat

15,00 €
7,35 €

16,50 €
-

 Per cada 10 participants menors de 25 anys, 1 persona gratuïta.

Us recorda’m que les activitats de temps lliure estan regulades pel Govern de les Illes
Balears mitjançant el Decret 18/2011.
http://www.caib.es/sites/M111104121658212768582/ca/activitats_de_temps_lliure-43973/

Aquest decret estableix l’obligatorietat de presentar una comunicació responsable a
qualsevol grup amb estades d’una durada superior als dos vespres amb més de 9
persones de menys de 18 anys a qualsevol instal·lació de les Illes Balears.

Les reserves s’han de fer per escrit, ja sigui per fax, per correu electrònic o per correu
ordinari, mitjançant l’imprès de reserva que es pot obtenir al departament de
reserves de l’IB-Jove, i a la pàgina web http://ibjove.caib.es.
Els grups d’usuaris menors de 25 anys tenen dret a una plaça gratuïta (allotjament i
manutenció) per cada 10 persones de pagament.

En el moment de fer la reserva, els grups han d’identificar el grup (en cas d’empreses de
temps lliure i agències de viatges).
En compliment del Decret 58/2011, article 27, Documentació a disposició d’inspecció de
les instal·lacions, una setmana abans d’entrar el grup, l’agència de viatges i les empreses de
temps lliure han de lliurar un llistat de tots els participants en què hi constin nom i llinatges,
data de naixement i DNI o passaport.
Per confirmar la reserva s’ha de fer un ingrés bancari per un import corresponent al
20 % del total dels serveis contractats. Aquesta quantitat s’ha d’ingressar dins els 20
dies hàbils posteriors a la sol·licitud de la reserva.
El 80 % restant s’ha de fer efectiu com a màxim 1 mes abans de la data d’arribada a
la instal·lació. Dins aquest mateix termini, és imprescindible concretar amb les
oficines les dades de l’estada per si hi ha hagut cap canvi. Si és el cas, la reserva s’ha
d’ajustar abans d’ingressar l’import restant.

Reducció del nombre inicial de places reservades.
S’admet una única reducció de places reservades inicialment, inferior al 10 % del total, si es
fa amb més d’un mes d’antelació a l’entrada a la instal·lació. L’import d’aquesta reducció de
places ja reservades serà descomptat de l’import total pendent de pagar.
Les reserves es poden cancel·lar, sempre per escrit a través del correu electrònic, el
correu ordinari o per fax, amb les condicions següents:
a) Si la cancel·lació es fa amb més de quinze dies d’antelació respecte a la data
d’entrada, l’usuari o usuària perdrà el 40 % del total de la reserva.
b) Si la cancel·lació es fa amb menys de quinze dies d’antelació respecte a la data
d’entrada, l’usuari o usuària perdrà el cost total de la reserva.

