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La força de la universitat

Campus d’estiu
Campus durant tot l’any

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) és una institució
pública, dinàmica i innovadora, que posa la seva experiència
i instal·lacions al servei de grups de persones que vulguin
gaudir d’unes estades amb activitats esportives, educatives o
lúdiques, en un entorn segur, estimulador des d’un punt de
vista intel·lectual i enriquidor socialment i cultural.
El campus de la UAB és a Bellaterra, en un espai natural de 230
hectàrees, i està ben connectat, mitjançant una excel·lent xarxa
de comunicacions viàries i de transports públics, amb l’aeroport
d’El Prat, el centre de la ciutat i amb la resta de Catalunya. El
campus està només a 25 km de Barcelona, ciutat que gaudeix
d’una riquesa arquitectònica i d’una oferta cultural úniques, i
d’un ambient veritablement cosmopolita.

Activitats esportives
Cursos d’idiomes
University Residential Camps

La UAB ha creat els University Residential Camps, un nou
concepte d’estades per a grups, a l’estiu o a qualsevol època de
l’any, de caràcter lúdic o educatiu. Els University Residential
Camps ofereixen allotjament, restauració i activitats formatives
i lúdiques. Podeu sol·licitar un programa complet, fet a mida,
que inclogui tots els serveis i una àmplia gamma d’activitats,
o utilitzar les nostres instal·lacions i serveis per organitzar-hi
programes propis.
El campus disposa d’un hotel, d’una residència universitària de
2.193 places, d’unes instal·lacions esportives amb un equipament excel·lent, d’una oferta molt variada de bars i restaurants,
d’una zona comercial i d’un extens entorn natural.
A Barcelona, la UAB gestiona Casa Convalescència, un edifici
modernista que forma part del recinte històric de l’Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau, declarat Monument Historicoartístic i Patrimoni Cultural de la Humanitat per la UNESCO. Casa Convalescència és la seu de l’escola d’idiomes de la UAB a Barcelona.

L’excel·lència d’una universitat pionera i moderna
a l’abast de tots

Cursos temàtics

Activitats lúdiques

University Residential Camps

Utilitzeu les nostres instal·lacions per fer les vostres activitats...
Instal·lacions i Serveis
Al Campus
Allotjament

Altres instal·lacions i serveis

• Hotel Campus: 104 habitacions dobles

• Instal·lacions universitàries: aules d’informàtica, quiosc i llibreria,
centre de salut, correus, servei de telèfon i fax, serveis bancaris, oficina d’informació, centre comercial, sales de cinema i de teatre, etc

• Vila Universitària: 812 apartaments, amb capacitat total per 2.193 places,
dividits en les categories següents:
Tipus A – 40 m2 – 2 llits
Tipus B – 76 m2 – 4 llits
Tipus C – 101 m2 – 5 llits
Tipus D – 30 m2 – 2 llits
Tipus Q – 30 m2 – 2 llits
Instal·lacions i serveis de restauració
• Hotel Campus: 							
bar, 2 restaurants amb bufet lliure i 1 restaurant de carta
• Vila Universitària: 2 bar-restaurants
• Restaurants de la Universitat: 11 restaurants, amb capacitat total per
2.500 persones
• Menús especials per a grups
Sales de reunions i aules
• 75.000 m2 d’aules universitàries i el centre de convencions de l’hotel

• Vila Universitària: jardí, piscina exterior, camp de futbol, camp de
vòlei platja, llibreria, perruqueria, autoescola, servei de telèfon i
internet, accés wifi en tot el recinte, supermercat i bugaderia
• Servei d’Activitat Física (SAF): 2 piscines cobertes, sales d’activitats,
sala de condicionament físic, pistes de tenis, pàdel i esquaix, pista de
frontó, pavelló cobert, camp de futbol exterior amb gespa artificial i
camp de futbol cobert, un mur d’escalada cobert i un d’exterior, pista
de vòlei platja, 3 saunes, vestuaris, solàrium

A Barcelona: Casa Convalescència
• 6.000 m2 d’aules i un bar/restaurant amb menús especials per
a grups
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• Cursos temàtics:
- Esports (futbol, golf, vela, esports de raqueta)
- Cultura (art, música, cine, fotografia, etc.)
- Acadèmics (científics, gastronòmics, etc.)

• Fora del Campus:
- Activitats lúdiques
- Excursions (Barcelona, parcs temàtics, etc.)
- Visites culturals

Tot esdevé possible
a la Universitat Autònoma de Barcelona
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Altres activitats
• Al Campus:
- Esports (individual o en grup, en espais coberts o exteriors)
- Activitats lúdiques
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• Cursos d’idiomes (Espanyol per a estrangers, Anglès, etc.)
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Vila Universitària
Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Barcelona. Spain
Tel. +34 93 581 74 01 / Fax +34 93 581 73 92
agencia.promocio@uab.cat

www.uabcampus.com

