
            

         

 
      

L’alberg de La Victòria, Alcúdia, pertany a la xarxa de la REAJ (Xarxa Espanyola 

d’Albergs Juvenils) propietat de l’Ajuntament d’Alcúdia i és gestionat per l’Institut 

Balear de la Joventut de les Illes Balears. Es troba situat a la península de la Victòria, 

al nord-est de l’illa de Mallorca, al terme municipal d’Alcúdia, en un entorn de mar i 

muntanya que ha estat declarat Àrea Natural d’Especial Interès (ANEI). 

 
 

L’alberg de la Victòria, tant per la localització com per les instal·lacions, és un espai 

ideal per organitzar-hi  colònies, reunions, cursets, estades esportives o 

familiars,etc., així com per practicar-hi senderisme o activitats aquàtiques. Disposa 

de 200 places i ofereix servei de pensió completa,  mitja pensió o allotjament i 

berenar.  

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camí vell de la Victòria, km 4,9. 07400 Alcúdia 

En cotxe: per l’autopista Ma-13 (Palma – sa Pobla) fins a arribar a Alcúdia. D’aquí, 

s’ha de seguir la direcció de l’ermita de la Victòria, passant pel Mal Pas i per Bon 

Aire. 

En autobús: des de l’estació intermodal de la plaça d’Espanya de Palma. Línia 351 

(Palma – Port d’Alcúdia), línia 365 (Palma – Alcúdia) i línia 359 (Alcúdia – el Mal 

Pas). Aquesta aturada està a devers dos quilòmetres de l’alberg. 

A peu des del centre d’Alcúdia l’alberg es troba situat a uns 6 km. 

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web <http://tib.caib.es> o                           

telefonar al 971 17 77 77. 

 

 

 

 

Disponibilitat i reserves:  971 17 89 32 
A/e: reserves@ibjove.caib.es   reservasib@gmail.com     

 http://ibjove.caib.es              
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https://www.facebook.com/pages/Alberg-de-la-Vict%C3%B2ria/652074174833675?ref=hl


  
 

 

 

 168 places 

 Habitacions de 12 places amb sanitaris i dutxes 

 Habitacions de 4 i 5 places comparteixen bany cada dues habitacions 

 Menjador 

 Sala d’estar i sala de televisió 

 Calefacció 

 Dues sales de reunions amb capacitat per a cent persones cada una 

 Terrassa 

 Aparcament 

 Pista esportiva polivalent 

 Hi ha la possibilitat de contractar activitats de lleure, (per un mínim de 10 

nins). 

 

 

 

 La persona responsable de grup ha de comunicar a les oficines, amb dues 

setmanes d’antelació com a mínim, el nombre total de participants per sexes i 

el total de monitors o de responsables del grup. També ha de comunicar 

prèviament si algun membre del grup té algun tipus d’intolerància alimentària. 

Si aquesta informació no es facilita al centre, les habitacions s’assignaran 

sense fer distincions per sexes i els responsables o els monitors del grup no 

podran disposar d’habitacions pròpies. 

 L’horari d’arribada dels grups el primer dia de l’estada és a partir de les 

10.00h, i el darrer dia l’hora de sortida de les habitacions és a les 10.00h. 



  
 Les habitacions s’assignaran a mesura que estiguin disponibles, no hi ha 

horari de lliurament.  

 En arribar a l’alberg, es proporcionarà un llençol ajustable a cada membre. Els 

usuaris han de dur sac de dormir o llençols i mantes pròpies. En finalitzar 

l’estada, han de retornar els llençols de l’Ibjove a la recepció de l’alberg. 

 Està prohibit fumar i consumir begudes alcohòliques dins i fora de les 

instal·lacions (habitacions, zones de taller, zones esportives, patis, 

aparcament i zones indicades). 

 Les menjades es consideren actes col·lectius. Els usuaris han de posar la taula i 

llevar-la, i cada grup és responsable de deixar net l’espai que ocupa. Els 

horaris establerts per als àpats s’han de respectar pel bé de la col·lectivitat i 

per la bona organització i el bon funcionament del menjador.  

  - Desdejuni: a les 8.30 h 

  - Dinar: a les 13.30 h 
  - Berenar d’horabaixa: a les 17.00 h 
  - Sopar: a les 20.30 h 
  L’horari de silenci és des de les 0.00 h fins a les 7.00 h. 

 

 

  

 

TIPUS DE PENSIÓ PREU (persona i dia) Més de 25 anys 

Pensió completa* 21,55 € 23,70€ 

Mitja pensió* 18,00 € 19,80€ 

Allotjament i berenar 14,20 € 15,62€ 

Llit no ocupat 5,35€ - 

*Amb el berenar d’horabaixa inclòs. 

 Per cada 10 participants menors de 25 anys, 1 monitor o professor 
gratuït.  

 Preu únic sense distincions entre adults i nins (s’aplica un 10% d’IVA als 
majors de 25 anys). 
 
 
 



  
 

 

Serveis complementaris Fins a 25 anys Més de 25 anys 

Dinar / Sopar 4,43€ 4,87€ 

Tovalloles  1,75€ 1,92€ 

Rentadora / Eixugadora 7,00€ 7,70€ 

Ús instal·lació 2,10€ 2,31€ 

Berenar, cafè.  1,20€ 1.32€ 

 

 

 

 

 

Us recorda’m que les Activitats de Temps Lliure estan regulades pel Govern de les 

Illes Balears mitjançant el Decret 18/2011. 

http://www.caib.es/sites/M111104121658212768582/ca/activitats_de_temps_lliure-43973/ 
 

Aquest Decret estableix la obligatorietat de presentar una comunicació responsable 

a qualsevol grup amb estades amb una durada superior als dos vespres amb més de 

9 persones de menys de 18 anys a qualsevol instal·lació de les Illes Balears. 
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Les reserves s’han de fer per escrit, ja sigui per fax, per correu electrònic o per correu 
ordinari, mitjançant l’imprès de reserva que es pot obtenir al departament de 
reserves de l’IB-Jove, a la pàgina web http://ibjove.caib.es o directament a l’alberg. 
 

Els grups d’usuaris menors de 25 anys tenen dret a una plaça gratuïta (allotjament i 
manutenció) per cada 10 persones de pagament. 
 

Al moment de fer la reserva els grups han de confirmar les menjades i també identificar el 
grup (en cas d'empreses de temps lliure i agències de viatges). 
 

En compliment del Decret 58/2011, article 27 Documentació a disposició d'inspecció de les 
instal·lacions, una setmana abans d'entrar el grup, agència de viatges i empreses de temps 
lliure han de lliurar un llistat de tots els participants, fent constar, nom i llinatges, data de 
naixement i DNI o passaport.  
 

Per confirmar la reserva s’ha de fer un ingrés bancari per un import corresponent al 
20 % del total dels serveis contractats. Aquesta quantitat s’ha d’ingressar dins els 20 
dies hàbils posteriors a la sol·licitud de la reserva. 
 

El 80 % restant s’ha de fer efectiu com a màxim 1 mes abans de la data d’arribada a 
la instal·lació. Dins aquest mateix termini, és imprescindible concretar amb les 
oficines les dades de l’estada per si hi ha hagut cap canvi. Si és el cas, la reserva s’ha 
d’ajustar abans d’ingressar l’import restant. 
 

Reducció del nombre inicial de places reservades. (Només per a grups) 
 
S'admet una única reducció de places reservades inicialment, inferior al 10% del total, si es 

realitza amb més d'un mes d'antelació a l'entrada a la instal·lació. L'import d'aquesta 
reducció de places ja reservades, serà descomptat de l'import total pendent de pagar. 
 
Les reserves es poden cancel·lar, sempre per escrit a través del correu electrònic, el 
correu ordinari o per fax, amb les condicions següents: 
 
 a) Si la cancel·lació es fa amb més de quinze dies d'antelació respecte a la data 

d'entrada, l'usuari/ària perdrà el 40% del total de la reserva. 
 b) Si la cancel·lació es fa amb menys de quinze dies d'antelació respecte a la data 

d'entrada, l'usuari/ària perdrà el cost total de la reserva. 
 

http://ibjove.caib.es/

