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OSTATU ETA EKINTZEN FITXA TEKNIKOA 
4 EGUN / 3 GAU 

Deskribapena 

Meakaur aterpea, Morgako Meakaur auzunean kokaturik dago (Bizkaia), ekintzak egiteko ingurune ezin hobean. 
Literadun logelak ditu, guztira 62 plaza baino gehiagoko kapazitatea izanik eta bere instalazioen barne, LUDOTEKA, 
TELEBISTA, DVD eta KARAOKEA dituen egongela handi bat dauka. Kongresu eta erakusketa gela proiektorearekin.  
Erabilpen anitzetarako egongela. 
Gurpil-aulkien erabilpenerako egokituriko ate, komun eta logelak.  Igogailua.  Berogailu zentrala eta ur beroa. 
Konsignak.  Jantoki zabala. Taberna. 

Pentsioko zerbitzuen 
deskribapena 

PENTSIO OSOA:               1 Eguna: Janaria, Askaria, Afaria eta Ostatua. 
                                              2. Eguna: Gosaria, Janaria (picnic), Askaria, Afaria eta Ostatua. 
                                              3. Eguna: Gosaria, Janaria (picnic), Askaria, Afaria eta Ostatua 
                                              4. Eguna: Gosaria eta Janaria 

Menu bereziak Aterpeak menu bereziak ditu. 

Ekintzak aukeratzera Arku jaurtiketa, Rokodromoa, Mendi ibilbideak, Ibilbide Ekologikoa, Ingurune tailerrak, Hezkuntza tailerrak, Aisialdiko 
ekintzak, Kirol olinpiadak, Orientazioa, Espeleologia, Piragua, Surf-a, Paintball, Hipika … 

Iraupena 4 egun / 3 gau 

Burutze datak Aukeratzera astelehenetik igandera. 

Egiteko tokia Morga 

Plaza kopurua 65 

Prezioa 

  20 pax-eko taldea………… 190,00 € (BEZ barne). 
21-40 pax-eko taldea…..…   160,00 € (BEZ barne). 
41-65 pax-eko taldea ….…  150,00 € (BEZ barne). 

50 pertsona baino gehiagoko taldeetan, irakasleek ez daukate kosturik. 

Barne Pentsio osoko ostatua, ekintzak, begirale zerbitzua 24 orduz, autobuses garraioa bigarren eta hirugarren eguneko 
ekintzetara, beharrezko materiala eta asegurua. 

Ez dago barne Oherako erropa eta toallak, aterperarteko garraioa. 

Adinak 6tik 17 urtera. 

Guk gestionatutako ekintza              Adostutako ekintza                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa mota 

1go EGUNA 
10.00 h. Meakaur Aterpera etorrera.  
              Ongietorria eta logeletan  kokatzea  
              Aterpeko arauak eta 

funtzionamendua 
11:00 h. Ibilbide ekologikoa. 
13.30 h. Janaria. 
14:30 h. Denbora librea.  
16.00 h.  Orientazio jokoa. 
17.00 h. Askaria. 
18:00 h. Denbora librea. 
19:30 h. Dutxa eta garbitasun pertsonala. 
20.30 h. Afaria 
21:30 h. Gaubela/ Bingo. 
 

2. EGUNA 
08:30 h. Gora, garbitasun pertsonala. 
09:00 h.. Gosaria 
10:00 h.  Busean irteera Urdulizeko 
Santamarina haitz-tokira. 
10:30 h.  Honako ekintza hauek egingo 
ditugu: rapela, tirolina, eskaladara 
hastapena (rokodromo naturala)  
13:00 h.  Geraldi bat egingo dugu jateko. 
14:00 h.  Ekintzekin jarraituko dugu 
15:30 h.. Metroz Plentziararte joango gara. 
16:30 h.  Ekintza: piragua 
18:30 h. Askaria 
19:00 h. Autobusa hartu eta aterpera joan. 
19:30 h. Dutxa eta garbitasun pertsonala 
20:30 h. Afaria 
21:30 h.  Gaubela: Aisialdiko ekintzak 

3. EGUNA 
08:30 h. Gora, garbitasun pertsonala. 
09:00 h.. Gosaria 
10:00 h.  Irteera busean Dimarantz 
(Baltzola) 
11:00 h.  Mendi ibilia eta espeleología 
ekintzak egingo ditugu 
13:00 h.  Geraldi bat egingo dugu jateko. 
17:00 h.  Aterpera buelta 
17:30 h. Askaria. 
18:00 h. Dutxa eta garbitasun pertsonala 
19:00 h. Denbora librea 
20:30 h. Afaria 
21:30 h.  Gaubela: Diskoteka 
4. EGUNA 
09:00 h. Gosaria. 
10:00 h. Kirol Olinpiada.  
13:30 h. Jatekoa. 
14:30 h. Ebaluaketa eta agurra 
15:00 h. Egongelak batu eta ekipajeak egin. 
16:00 h. Aterpetik irteera. 
 

Hau programa mota bat baino ez da, zentruak bai programa bai egin nahi dituen ekintzak erabaki ditzake, horrela berari egokitutako programa bat 
eginez, kontsultatu 

Beharrezko materiala 
Motxila, linterna, kirolerako erropak eta zapatillak, praka laburrak, kamisetak, kirolerako galtzerdiak, landetatik ibiltzeko oinetako 
egokiak, toallak, uretarako txanklelak, pijama, kantinplora, txapela, eguzkitarako krema eta ezpanetarako kakaoa,  gauerako berokia, 
norberaren garbitasun osoa egiteko kit egokia. 

Oharrak 
Kontsultatu zentrutik aterpera eta aterpetik zentrura  joateko garraio aukerak. 
Paintballa, 15 urte baino gehiagokoentzat eta gurasoen baimenarekin. 
21% ko BEZ-a ekintzetan eta 0% BEZ-a alokaeran 25 urte baino gutxiago dituztenentzat. 
Instalazioei buruzko informazio gehiago : www.albergue-meakaur.com 

Erretserba egiteko motak 

Aterpea erabiltzeko erretserba eskaera egin daiteke: teléfonoz, fax, e-mail, zein Internet bitartez edo aterpe bertan.  Plazen erabilgarritasuna, 
zerbitzu eta egonaldiaren datak behin egiaztatu ondoren, konfirmatu nahi duen erabiltzaileak, egonaldi guztiaren %30 eko depositoa  egin 
beharko du erretserbarekin aurrera jarraitzeko. 

BILBAO BIZKAIA KUTXA.  IBAN ES83 2095 0082 4038 3072 1601  BIC: BASKES2BXXX 
 
Taldeak egonaldiaren 30 egun eta Banakakoek egonaldiaren 10 egun arinago, falta den %70 aren ordainketa egin beharko dute.  Ezin izango dira kontzeptuak eta 
egunak murriztu hasieran egindako erretserbatik.  Bigarren ordainketa hau egin ezean, aterpea erabili ahal izateko egindako diru aurrerapena galduko litzateke . 
Partehartzaileak erretserba egin zenekoak baino gutxiago badira, taldeak partehartzaileak izango ez direnengatik %25 a ordaindu beharko du. 
Bigarren ordainketa behin egin eta gero, dirua ez da inoiz itzuliko ezinbesteko kasuetan izan ezik edota aterpe bera bada egonaldia eteten duena. 
Aurreratutako diru kantitatea honako plazu eta portzentaietan itzuliko da: 
%100: Ezeztapena aterpean sartzeko data baino hilabete bi arinago egiten bada 
%50: Ezeztapena aterpean sartzeko data baino hilabete bat arinago egiten bada. 
Aterpera etortzeko hilabete bat (30 egun) edo gutxiago falta den momentutik erretserba ez da itzuliko. 

Kontsulta eta erretserbak 

 

ALBERGUE MEAKAUR ATERPETXEA 
Meakaur Auzoa, 1 · 48115  Morga  (Bizkaia) 

Tfn y fax: 944 911 746 
acogida@albergue-meakaur.com 

www.albergue-meakaur.com 

 


