
El Mas Groc
 

Contacta'ns
648 212 947

events@elmasgroc.com
www.elmasgroc.com

N-420, 14, 43330, Riudoms

Vols gaudir d'un estiu
diferent i únic? 

Des del Mas Groc posem a
la teva disposició tots els
espais per passar un dia
diferent i gaudir d'aquest

estiu tant atípic
El teu Mas de confiança

http://www.elmasgroc.com/


Què fer al Mas?

 Volem posar a la teva disposició tots els
espais dels que disposem:

Barbacoes
Piscina exterior

Reunions familiars
Partits de futbol, bàsquet i voleibol

Activitats per als més petits... 
... i molt més

 
 

ACTIVITATS AL MAS

Escull la franja que més s'adapti a vosaltres!*
De 11:00h a les 18:00h

De les 19:00 a les 24:00h
 

Lloguer en exclusivitat

 
*Possibilitat de llogar el Mas les dues franges horàries, a

consultar horaris i tarifes. 

FRANGES HORÀRIES

Preu únic de 12€/ persona * durant tota la franja
horària. 

 
*Pels més petits de 2 anys serà gratuït. 

 
*Des d'El Mas Groc volem informar-vos que es

segueixen tots els protocols de neteja i

desinfecció  reglamentaris. 
 
 
 

TARIFES LLOGUER

Sobre nosaltres...
 
 

El Mas Groc és un mas familiar
construït a partir d’un molí fariner datat del segle XVI,

ampliat i reformat
conservant fins als nostres dies tota l’essència del

treball i l’amor pel camp.
Espais singulars com l’era, els marges de pedra, l’antic
cobert, les pistes de futbol, de bàsquet i de voleibol,
la piscina exterior, la barbacoa de pedra, juntament

amb els arbres
fruiters del seu voltant, en són una bona mostra.

Un entorn únic i
privilegiat on la natura que t’acompanya en tot moment  
permet la màxima diversió! A més disposem d'un parc

infantil per als més menuts! 
Disposes de diferents espais cadascun amb

les seves característiques i la seva pròpia personalitat.
La situació del mas és

immillorable; a pocs minuts de Reus i a menys de mitja
hora de Tarragona i

Falset. Amb accés asfaltat des de la N420, pel que es
pot arribar fàcilment.

T'agrada passar
temps en família

o amics?
Si  vols aprofitar al màxim aquest estiu, el

Mas Groc és el lloc ideal. 
 
 

Des del Mas Groc posem a la teva
disposició tots els espais  per passar un
dia diferent i gaudir d'aquest estiu tant

atípic


