La casa té dues plantes, distribuïda de la següent manera:
A la planta baixa hi trobem una sala amb xemeneia-menjador-cuina, un distribuïdor, una
habitació amb dues lliteres, bany i WC per a
discapacitats, una dutxa d’aigua calenta, i dos
lavabos;
a la primera planta hi ha tres habitacions habitables per a un total de 26 persones, i un
quarto de bany amb dos lavabos i dos WC i
dues dutxes.
En total a la casa hi ha 30 llits, 5 lavabos, 4
dutxes i 4 WC.
 Material per menjador: plats, gots i coberts
per 40 persones
Electricitat a 220 W.
Aigua no potable
Explanada pública per a fer-hi jocs
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Ermita de Sant Joan dels Vergers

La història de l’ermita de Sant Joan dels
Vergers es remunta al segle XIII, quan Alfons III arribà a Menorca. Allà, segons
conta la llegenda, es va celebrar una eucaristia d’acció de gràcies. Tal com explica
Llucia Pons Olives al llibre "Capelles i ermites rurals de Menorca", no tenim notícia
de la primera ermita que es va construir
als Vergers, encara que tot sembla indicar
que en el segle XV existia una església on
trobam avui l'actual. Del segle XVI estan
documentats els actes de la qualcada de cavalls que celebraven Sant Joan. I del segle
XIX es conserva un dibuix que mostra una
imatge de l'ermita de Sant Joan bastant diferent de com la coneixem avui, amb un
rosetó a la façana, que estava pintada d'ocre.
Diuen els historiadors, que podem pensar
que l'ermita actual és aquella mateixa,
construïda amb pedra de marès tallada,
tot i que amb el temps ha anat incorporant
diferents variacions, com per exemple a la
façana, on en l'actualitat trobam un arc
lleugerament apuntat que dóna accés al
pòrtic i a l'entrada de l'església. Damunt
de la porta trobam una característica creu
de Malta, estretament lligada a l’Orde de
Sant Joan.
L'interior és molt sobri. L'ermita té una
planta longitudinal coberta amb volta de
creueria de dos trams que a l'exterior està
coberta directament amb teules. Els arcs
de les voltes són senzills i no arriben enterra, estructura que és possible gràcies a dos
contraforts que són a l'exterior.

La Casa ocupa l’antiga casa del Guarda del pou que abasteix la Base Naval
de Maó. El Bisbat de Menorca l’ha
adaptada com a Casa de colònies.
Aquesta casa es pot emprar com a
complement de l’Ermita com a espai
de trobades i encontres dels grups eclesial i educatius que ho reservin com a
casa de colònies.
Es la primera Casa de Colònies de
Maó.
Està situada als Vergers de Sant Joan,
a pocs metres de l'Ermita. És una antiga zona humida dessecada al segle
XVII per ordre del Governador anglès
R. Kane, amb la finalitat d'eliminar el
paludisme i transformar-la en una zona d'horta. Per organitzar el drenatge i
aprofitar l'aigua que circulava pel torrent de Gorg es van construir diferents
infraestructures hidràuliques com sínies i sèquies

