El Mas de Noguera ofereix un lloc ideal per organitzar una trobada, envoltat
de natura i compartint amb nosaltres el nostre projecte de sostenibilitat i
desenvolupament rural.
Oferim habitacions familiars, menjar majoritàriament
Ecològic i casolà, amb productes de les nostres hortes i de la granja i tota la
nostra atenció perquè les vostres estades siguin acollidores i gratificants.

Al voltant de l'antiga masia s'han anat ubicant les diferents instal·lacions
de Mas de Noguera. Un alberg per a l'allotjament, el menjador i la cuina,
el forn morú, les oficines, les aules i les sales de reunió i treball. Al costat
d'aquests edificis es situen les diferents granges, els equipaments per produir energies a partir de fonts renovables, els camps de conreu, la depuradora biològica i els espais exteriors d'esbarjo.

Sala de fusta
Sala diàfana amb terra de fusta de
100 m2
Equip de so
Micròfon

Ordinador
Projector

Pissarres
Possibilitat de moqueta
Coixins
Cadires de pala
Taules

Sala del “Arco”
Sala diàfana de 40
m2
Micròfon
Ordinador
Projector

Pissarres
Possibilitat de moqueta
Coixins
Cadires de pala

Exteriors
Disposem d'espais exteriors habilitats per a qualsevol tipus d'activitat a
l'aire lliure, complementant les sales i aules.

Zona de jocs

Zones Verdes

Diferents places

Entorn natural
Les serralades del nostre territori ens amaguen llocs fantàstics per poder descobrir, caminant per les seues sendes, diferents tipus de vegetació i fauna, formacions càrstiques, barrancs, boscos, restes d'utilització del medi pels humans ... infinitat de recursos per aprendre a respectar els ecosistemes que ens envolten donant-li la importància que
tenen en el desenvolupament de la vida de les persones.

“El Chopar”

“La Poza”

La cova de “Cerdaña”

Alimentació
Cuina casolana a partir dels nostres productes ecològics, locals i de
temporada.

Ens adaptem a tot tipus de necessitats alimentàries.

Tarifa de precios grupos 2022
PENSIONES COMPLETAS
ALOJAMIENTO + DESAYUNO + COMIDA + CENA

1 PENSIÓN COMPLETA
Con sala
1 PENSIÓN COMPLETA + COMIDA O
CENA
Con sala
2 PENSIONES COMPLETAS
(Sala gratuita)
CADA DÍA DE MÁS

ADULTOS

NIÑOS

65€
75€
80€

48€
58€
58€

90€
120€

68€
80€

60€

40€

MEDIAS PENSIONES
ALOJAMIENTO + DESAYUNO + COMIDA O CENA
½ PENSIÓN
Con sala
2 ½ PENSIONES
CADA DÍA MÁS

50€
60€
90€
45€

35€
45€
60€
30€

SIN ALOJAMIMENTO
UN DÍA EN EL MAS con sala
SOLO COMIDAS

25€
15€

20€
9€

RESERVAS: 20€/persona (10€ para reservas de un día), indicando nombre y apellido de la persona interesada y
fecha de la estancia
Nº CUENTA: Cajamar ES88 3058 7350 41 2710100064

Mas de Noguera, Caudiel (Castellón)
www.masdenoguera.es

agroturismo@masdenoguera.es

964 14 40 74
www.facebook.com/mas.denoguera

