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EMPRESES
Pensat per a tu

Connecta amb els teus
equips d'una forma
diferent
Sant Hilari Sacalm, Girona
Ubicat a la província de Girona, el nostre Vilar Rural disposa de
totes les instal·lacions necessàries per una reunió professional
en un entorn distès i amb encant.Un espai ideal per a aquelles
empreses, organitzacions i entitats que busquen un entorn
natural, tranquil i amb un servei 100% personalitzable perquè
la teva reunió de treball sigui tot un èxit.

Sales amb vistes a un
entorn incomparable
i amb una àmplia
experiència en
l'organització
d'activitats per a
grups.
VILAR RURAL DE
SANT HILARI ****

Reunions i congressos
Teambuilding i incentius
Teletreball
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EMPRESES
Pensat per a tu
Instal lacions
Organitzem la teva jornada a mida amb serveis 100%
personalitzables, en funció de les necessitats de cada
esdeveniment.
Disposem de més de 400 m2 per la realització de reunions i
esdeveniments d'empresa.
Oferim l'allotjament al mateix Vilar Rural per gaudir de jornades
completes sense pérdua de temps en els desplaçaments.
Disposem de 8 sales amb capacitat de fins a 180 persones,
adaptades a tota la normativa higiènic-sanitària a cada moment
de celebració de l'esdeveniment.
T'oferim diferents opcions i formats gastronòmics, en funció del
tipus de format i activitat.
Exclusivitat i originalitat del servei amb la possibilitat d'ús
exclusiu del Vilar, en funció de l'època de l'any.

Serveis
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PARC AVENTURA
Natura des dels arbres

Gaudeix de la natura
des dels arbres
Sant Hilari Sacalm, Girona
Situa al Vilar de Sant Hilari, el Parc Sant Hilari Aventura és un parc
d'aventures als arbres on podeu gaudir dels boscos de les
Guilleries i del Montseny des d'una nova perspectiva: perdeu-vos
entre els arbres mentre avanceu pels diferents circuits a les
alçades, llanceu-vos per totes les tirolines, intenteu creuar pels
diferents ponts articulats i nepalesos que uneixen els arbres, i
gaudiu d'una experiència diferent i inoblidable! Celebra amb
nosaltres:

Descarrega
adrenalina am la
família o amb els
amics, gaudint d'un
dia diferent i
memorable!
VILAR RURAL DE
SANT HILARI ****

un aniversari especial
comiats de solter/a diferents
sessions de teambuilding
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