Can Arabí és una casa de colònies situada als afores de Binissalem, a l’antic camí del
Raiguer, que anava des de Santa Maria del Camí fins a Pollença.

Emmarcada en un entorn rural, disposa d’amplis espais verds, la qual cosa permet gaudir
d’un contacte directe amb la natura. També té amplies terrasses cobertes i descobertes,
així com un parc lúdic infantil. La proximitat amb l’estació de tren fa possible conèixer els
diferents pobles de l’interior de l’Illa, de gran interès turístic i cultural.

És un espai ideal per fer-hi activitats de contacte amb la natura o gaudir de la
tranquil·litat pròpia d’un espai rural.

Camí de Bellveure, s/n, 07350 Binissalem


En cotxe: per l’autopista Ma-13 (Palma – Sa Pobla) fins arribar a Binissalem.
Un cop al poble, s’ha d’anar en direcció a l’estació de tren i seguir els
indicadors cap al restaurant Can Arabí.



En autobús: des de l’estació intermodal de la plaça d’Espanya de Palma. Línia
330 Palma – Binissalem.



En tren: des de l’estació intermodal de la plaça d’Espanya de Palma, o des de
qualsevol altra estació de la línia Palma – Manacor, fins a l’estació de
Binissalem. D’allà, s’han de seguir els indicadors al restaurant Can Arabí (20
min. caminant).

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web http://tib.caib.es o telefonar al
971 17 77 77.

Disponibilitat i reserves: 971 17 89 32
A/e: reserves@ibjove.caib.es reservasib@gmail.com
http://ibjove.caib.es

 Capacitat per a trenta persones.
 Terrassa exterior coberta *
 Tres habitacions de sis i tres habitacions de quatre persones.
 Sala polivalent.
 Parc lúdic infantil. *
 Pista esportiva. *
 Cuina en el mateix casal.
 Bomba aire fred/calent.
 Amplis espais naturals. *
 Possibilitat d’encarregar el menjar al restaurant Can Arabí (amb reserva prèvia
tel. 971512211)
* Espais compartits amb els usuaris del restaurant

 La instal·lació s’ofereix en règim d’estada no compartida, amb una ocupació
mínima obligatòria de vint places per reserva.
 L’horari d’arribada dels grups el primer dia de l’estada és a partir de les
12.00h, i el darrer dia l’hora de sortida és a les 10.00h. Si no hi ha entrada
d’altres grups els dia de la sortida, el grup podrà sortir a l’hora pactada en
reserves.
 L’instal·lació proporcionarà un llençol ajustable per cadascun dels usuaris. Els
usuaris han de dur sac de dormir o llençols i mantes pròpies. Cada usuari s’ha
de fer el llit. En finalitzat l’estada, els llençols s’han de deixar on estaven a
l’arribada.
 La persona responsable de grup ha de comunicar a les oficines, amb una
setmana d’antelació com a mínim, el nombre total de participants. (cal enviar
el llistat de tots els participants amb nom, llinatges, DNI, i data de naixement)
 Està prohibit fumar i consumir begudes alcohòliques dins i fora de les
instal·lacions (habitacions, zones comunes, zones esportives, patis,
aparcament i zones indicades).

TIPUS DE PENSIÓ

PREU (persona i dia)

Sense pensió
Llit no ocupat

11,25 €
5,35 €

 Per cada 10 participants menors de 25 anys, 1 monitor o professor
gratuït.
 Preu únic sense distincions entre adults i nins (s’aplica un 10% d’IVA als
majors de 25 anys).

Mallorca és una illa que ofereix una multitud de possibilitats pel que fa a
l’oci, a la cultura, als esports nàutics, a l’artesania i el gaudi del paisatge i la
naturalesa, a més d’una oferta àmplia de serveis per als visitants. Seguidament
destaquem algunes adreces molt útils per conèixer més coses de la major de les
Balears:
 Ajuntament de Binissalem: www.ajbinissalem.net
 Consell insular de Mallorca: www.conselldemallorca.net
 Govern de les Illes Balears: www.illesbalears.es

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, a la pàgina web http://ibjove.caib.es o directament a
l’alberg.
Els grups d’usuaris menors de 25 anys tenen dret a una plaça gratuïta (allotjament
i manutenció) per cada 10 persones de pagament.
Al moment de fer la reserva els grups han de confirmar les menjades i també identifica r 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, agència de viatges i empreses de
temps lliure han de lliura un llitat de tots els participants, fent constar, 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. (Només per a grups)
S'admet una única reducció de places reservades inicialment, inferior al 10% del total, si es
realitza 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/ària 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/ària perdrà el cost total de la reserva.

