


Campus desberdin bat
Nafarroako Kutxa Fundazioaren Hondarribiko Campusera joatea hondartzan egun dibertigarri bat-
zuk pasatzea baino askoz ere gehiago da. Bizikidetzan eta partaidetzan oinarrituriko esperientzia bat 
da, haurren elkarrekiko eta ingurunearekiko errespetuzko bizipen bat. Lagun berriak egitea da, bide 
berriak irekitzea eta partaide bakoitzaren ekarpenekin aberastea.

Instalazioak egokituta daude eta erabat irisgarriak dira.

Oraindik ez gaituzu ezagutzen?   Orain da momentua!

Gure kanpamentu eskaintza
Hondarribiko gure eskaintzan sartzen dira honako hauek: “Concilia Campusa”, 5 eguneko txanda 
(ekainaren 27tik uztailaren 1era) eta “Hondarribia 2022 Campusa” astebeteko bederatzi txandatan 
banatuta (uztailaren 1etik irailaren 2ra); txanda bat ingelesez eskaintzen da. Bi modalitate desberdin 
bizikidetza kontzeptu berarentzat.

Kanpamentuen datak

Campus desberdin bat
Campusak hiru taldetan antolatzen dira, adinaren arabera. Adin tarte 
bakoitzarentzat hainbat motatako jarduerak eta tailerrak eskaintzen dira:

Ohiko galderak

* Concilia campusak 5 eguneko iraupena du
** 8. txanda ingelesez izanen da

Txanda Kanpamentua Datak

1. txanda Concilia ekainak 27 uztailak 1 (5 egun)

2. txanda Hondarribia uztailak 1-8

3. txanda Hondarribia uztailak 8-15

4. txanda Hondarribia uztailak 15-22

5. txanda Hondarribia uztailak 22-29

6. txanda Hondarribia uztailak 29 abuztuak 5

7. txanda Hondarribia abuztuak 5-12

8. txanda ** Hondarribia abuztuak 12-19 (ingelesez)

9. txanda Hondarribia abuztuak 19-26

10. txanda Hondarribia abuztuak 26 irailak 2

Concilia Campusa: 205 €
Hondarribia Campusa: 255 €
Ingeleseko txanda: 315 €
* Familia ugariak : % 5 deskontua Zer sartzen da prezioaren barnean?

Prezioaren barnean daude:
• Autobusez joan-etorria zehaztutako tokietatik.
• Campus bakoitzeko jarduera guztiak.
• Mantenu osoa: gosaria, hamaiketakoa, bazkaria, merienda eta afaria.
• Erizaintza zerbitzua eguneko 24 orduetan.
• Erantzukizun zibileko asegurua.
• Ostatua instalazio pribilegiatuetan.

Joan-etorriak autobusez
Autobusak herri hauetan soilik geratuko dira: Iruñea, Tutera, Tafalla eta Lizarra.

Hondarribia campusaren ingeleseko txanda
Beste txanden antzeko programazioa izanen du, baina ingelesez. Abuztuaren 
12tik 19rako astean izanen da.

Nola eman dezaket izena?
Izena emateko, gure webgunean aurkituko duzun formularioa bete beharko duzu: 
www.fundacioncajanavarra.es
Informazio gehiago izan nahi baduzu, deitu telefonoz: 948 222 444

Jarduerak

•  Paddle Surf
• Surf
• Paseoa itsasontzian
• Zumba
• Kultur ginkana Hondarribian
• Txangoak
• Olinpiadak
• Ingurumen jarduerak
• Itsas ingurunearekin loturiko  

tailerrak eta jarduerak
• Gau ekitaldiak.
• Agur festa

Jarduerak

•  Bela
• Surf
• Paseoa itsasontzian eta bainua
• Kultur ginkana Hondarribian
• Zumba
• Txangoak
• Kirolak eta jolasak hondartzan
• Kirol aurreko dinamikak
• Sormenezko tailerrak eta jarduerak
• Gau ekitaldiak
• Agur festa

Jarduerak

• Paddle Surf
• Bela
• Arrauna
• Spinning
• Paseoa itsasontzian eta bainua
• Ibilbidea mendiko bizikletan
• Txangoa Jaizkibel mendira
• Scape Room
• Jarduerak hondartzan
• Tailerrak
• Gau ekitaldiak
• Kirol jokoak
• Agur festa

Concilia Campusa: 245 €
Hondarribia Campusa: 305 €
Ingeleseko txanda: 405 €
* Familia ugariak : % 5 deskontua

Concilia Campusa: 225 €
Hondarribia Campusa: 285 €
Ingeleseko txanda: 360 €
* Familia ugariak : % 5 deskontua

Alebinak
2013, 2014 eta 2015
urteetan jaiotakoak

Infantilak
2010, 2011 eta 2012
urteetan jaiotakoak

Eolo
2007, 2008 eta 2009

urteetan jaiotakoak


