
 

Carta de Presentació 
als afiliats/ades al CAT 

Estimats Senyors/es, 

Mitjançant aquests carta ens agradaria presentar-vos el nostre allotjament 

rural, una masia del segle XVIII restaurada amb totes les comoditats actuals perquè els 

nostres hostes puguin gaudir de la natura i del entorn que ofereix casa nostra.  

El Mas ReGort es un negoci familiar que va obrir les seves portes l’abril del 2009 

desprès de més de dos anys d’obres de rehabilitació. La casa està situada al municipi 

de Vallfogona del Ripollès, entre les comarques del Ripollès i la Garrotxa, envoltada per 

uns paisatges magnífics i per pobles que encara fan olor al romànic. Dins de la nostra 

finca podreu gaudir dels cavalls que es troben pasturant pel camp i de la ermita 

romànica de Santa Cecília del Ragord, així com dels diferents camins que us portaran a 

descobrir el poble de Vallfogona i els paratges naturals que ofereix aquesta zona. 

 

El nostre Mas disposa de 3 habitacions dobles: els Trobadors, els Bandolers i els 

Cavallers. Totes ells amb opció de fer-les triples.  La nostra suite, les Abadesses, consta 

d’un llit de matrimoni, una petita estança amb dues butaques i una terrassa privada 

amb vistes a la vall, també hi ha la opció de fer-la quàdruple amb dos llits individuals, 

perfecte per una família. Per últim, disposem d’un allotjament independent, les Dones 

d’Aigua, situat al costat de la casa, perfecte per gaudir de la muntanya amb més 

llibertat. Aquest consta d’una habitació doble, bany, una sala-menjador amb cuina 

americana i una terrassa amplia amb vistes a la vall, apte per dos, tres o quatre 

persones.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El motiu de la present es ampliar el nostre ventall de clients, ja que des de el 

passat més de Setembre el nostre Mas obre les portes també entre setmana. Sabem 

que el col·lectiu de Mossos d’esquadra disposa d’uns horaris diferents a la majoria de 

jornades laborals, i es per això que us adrecem la nostra carta de presentació per a que 

pugueu oferir als vostres treballadors un lloc on gaudir ,durant els dies laborables, de 

la natura i del relax, i així, poder compaginar vida laboral i oci amb total comoditat.  

Els preus que us podem oferir com a oferta personalitzada per les nits de 

dilluns a dijous, són els següents: 

 

 
 
Per a qualsevol dubte estem a la vostra disposició mitjançant les següents vies:     

 Correu electrònic: masregort@gmail.com / elisenda.masregort@gmail.com 

 Telèfon:  600.56.51.18 / 872.007.003 

 www.masregort.cat 

 http://masregort.wordpress.cat 

 https://www.facebook.com/masregort 

 

 

Moltes gràcies per la vostra atenció, 

Atentament, 

 

Allotjament Rural Mas ReGort 

 

 

Servei Preu normal Oferta 15% 

Persona nit amb mitja pensió (esmorzar i sopar) 67,50€ 57,40€ 

Nens fins 10 anys 33,75€ 28,70€ 

Nens fins 2 anys Gratuït Gratuït 
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