Curs
2019-2020

Activitats
d’hivern:
Cau de la marmota
Tubby
Raquetes de neu
Tir amb arc
CIM

1 dia a Vall de Núria
tardor, hivern i primavera

des de

9,10€

Viatge Cremallera (anada i tornada)
Visita al Santuari
Visita a les diferents exposicions
Visita al Centre d’Interpretació Mediambiental
Exposició de material mòbil del Cremallera
a Ribes Vila

+ Parc lúdic
14,95€
per nen

Trineus
Construcció d’iglús...

32,40€

L’estació d’esquí
de Vall de Núria
disposa de tots
els serveis:
Allotjament a peu de pistes
Lloguer de material
Escola d’esquí amb professors titulats
Opció de rebre les classes d’esquí en anglès
Guies de muntanya i educadors experts
Tallers de la neu
Atenció mèdica 24 hores
Tallers del cremallera i d’astronomia

Un dia
d’esquí
Cremallera
Forfet d’un dia
Lloguer de material: esquís, botes,
bastons i casc
2 hores de classes d’esquí

Activitats
de tardor
i primavera

des de

124,75€*

Multiactivitats
Viatges il·limitats en Cremallera i Telecabina
Tubby
Animació musical
Circuit d’orientació
Excursió a Fontnegra
Allotjament a l’hotel Vall de Núria*** o Alberg,
en règim de pensió completa 2 nits

Barques
Canoes
Cavalls

des de

174,75€

Estades d’esquí
+ activitats 3 dies
Cremallera
Forfet de 3 dies
Lloguer de material: esquís, botes,
bastons i casc
9 hores de classes d’esquí
Animació musical
Xerrada de muntanya
Allotjament a l’alberg Pic de l’Àliga i/o
l’hotel Vall de Núria*** en règim de pensió
completa 2 nits

Estades
d’activitats lúdiques
i educatives 3 dies

Circuit d’orientació
CIM

*Paquet orientatiu. Es poden realitzar qualsevol de les activitats
i esports de natura descrits anteriorment.

Minigolf
El jardiner
Taller dels indis
Ponis
Excursions per a cicle mitjà i superior
Excursions per a ESO i Batxillerat
Tir amb arc
Parc d’aventura elevat
Recerca d’animals i plantes

8,15€
per nen

Tallers 2 hores
Material i monitor
Astronomia
Descoberta de la natura
El medi ambient
El cremallera
Meteorologia, neu i cicle de l’aigua

Tubby...

Treball
de síntesi

Descobreix Vall de
Núria amb els tallers
educatius “Tot Natura”

Les activitats d’esquí i muntanya a Vallter
tenen com a principal objectiu, fomentar l’esport
blanc entre els escolars i acostar la muntanya
i el medi natural a tots els nostres joves.

Esquí alpí
o snowboard*
des de

35,75€

La pràctica esportiva en un ambient diferent de
l’habitual, la convivència amb els companys
a la muntanya, i el contacte intens amb la
naturalesa, són instruments educatius de gran
valor per a la formació dels nostres joves.

1 dia
1 forfet de dia amb accessos il.limitats als
remuntadors en funcionament
1 dia de lloguer d’equip d’esquí alpí
(esquís, botes, bastons i casc)
2 hores de classes d’esquí amb monitors
especialitzats

L’estació d’esquí
de Vallter disposa
de tots els
serveis a peu
de pistes:
Allotjament
Lloguer de material
Escola d’esquí amb professors titulats
Opció de rebre les classes d’esquí en anglès
Cafeteria - Restaurant
Guies de muntanya
Zona coberta de pícnic
Consigna - Guardaesquís
Servei mèdic

Activitats
de muntanya
22,00€

Bateig
de raquetes
de neu 1 dia
Guia de muntanya
Sortida de 2 hores amb raquetes
Lloguer de material: raquetes, bastons
i sistema de detecció d’allaus
Assegurança de R.C. i accidents
Grup mínim: 10 persones
Preus per persona amb IVA inclòs

Vine amb
la teva classe
i gaudeix
d’aquesta aula
on la natura
és qui
imparteix la
lliçó!

des de

117,50€

2 dies
2 Forfets de dia amb accessos il.limitats
als remuntadors en funcionament
2 dies de lloguer d’equip d’esquí Alpí
(esquís, botes, bastons i casc)
4 hores de classes d’esquí amb monitors
especialitzats
2 dinars-menú al restaurant de l’estació
1 mitja pensió

des de

189,25€

3 dies
3 Forfets de dia amb accessos il.limitats
als remuntadors en funcionament
3 dies de lloguer d’equip d’esquí Alpí
(esquís, botes, bastons i casc)
6 hores de classes d’esquí amb monitors
especialitzats
3 dinars-menú al restaurant de l’estació
2 mitja pensió
Preus per persona amb IVA inclòs.
*Lloguer de material d’snowboard: 5€ per alumne i dia.

Les activitats d’esquí i muntanya a Espot
i Port Ainé tenen com a principal objectiu,
fomentar l’esport blanc entre els escolars i
acostar la muntanya i el medi natural a tots
els nostres joves. La pràctica esportiva en un
ambient diferent de l’habitual, la convivència
amb els companys a la muntanya, i el
contacte intens amb la naturalesa, són
instruments educatius de gran valor per
a la formació dels nostres joves.

Descobreix
de primera
mà l’entorn
natural amb
les diferents
propostes
que t’oferim!
CONDICIONS:
• Taxa turística no inclosa en el preu (0.50 €/nit/persona
>16 anys). Pagament directe a l’allotjament. • Grups escolars fins a 16 anys a partir de 20 persones, 1 gratuïtat
cada 25 persones de pagament. • Restauració a pistes:
menú tancat (2 plats + postres + aigua). • Aigua inclosa en els àpats. Menjar o sopar addicional a abonar a
l’entrada o sortida del grup. • Lloguer de material: imprescindible 5 dies abans de l’entrada del grup, facilitar
la plantilla amb les mesures. • Hotel: lliure distribució
en habitacions múltiples. Consultar suplements per a
distribucions alternatives a les assignades per l’hotel.
Suplement habitacions individual: 25€. • Picnic: 7 € (2
entrepans + aigua + fruita) * Classes: Grups snow, mínim 5 persones del mateix nivell, o consulta’ns el suplement de classes individuals. Consulta’ns per paquets
amb opció de més de 2h de classes diàries.

Activitats
de muntanya
Consultar
tarifa

Raquetes de neu

Packs amb allotjament
A Espot, l’hotel Or Blanc o l’alberg Les Daines estan situats a peu de pistes a 50 metres
del telecadira d’accés a la cota 2000, ideals per a grups d’escolars amb una excel·lent
cuina casolana i lloguer de material al mateix establiment.
des de

82,95€

Alberg Les Estades des de 60,25€/dia
Hotel Port Ainé des de 82,95€/dia
Allotjament en pensió completa
Forfet sense assegurança d’esquí
Lloguer complet de material
Dinar a pistes
2 hores de classes d’esquí o snow
des de

65,60€

Espot o Port Ainé. 2 hores

Parc Lúdic i d’Aventura
Port Ainé. 3 hores

Activitats: Parc d’Aventura als arbres (circuit adult
i infantil), tubbing, pista de trineus i jardí de neu
Material necessari per realitzar les activitats

8,00€

Packs sense allotjament
des de

39€

Preus per persona. IVA inclòs. Grup mínim 10 pax.

Pack complet d’esquí 1 dia
Forfet sense assegurança d’esquí
Lloguer complet de material
Dinar a pistes
2 hores de classes d’esquí o snow

Parc Lúdic Espot. 3 hores
Activitats: Pista de trineus, pista de tubbing, jardí de
neu i raquetes de neu
Inclou l’accés a la cota 2000 amb telecadira
Material necessari per realitzar les activitats

Pack complet d’esquí a Espot. 1 dia
Hotel Or Blanc des de 73,55€/dia. Consulta’ns per suplements de 2, 3 i 4 dies
Hotel Les Daines des de 65€/dia.
Allotjament en pensió completa
Forfet sense assegurança d’esquí
Lloguer complet de material
Dinar a pistes
2 hores de classes d’esquí o snow

Guia interpretador del Parc Natural de l’Alt Pirineu
2 hores de raquetes de neu
Lloguer de material (raquetes i pals)

13,00€

Pack complet d’esquí Port Ainé. 1 dia

des de

31,25€

Mini-pack 1 dia
Forfet sense assegurança d’esquí
Lloguer complet de material
Dinar a pistes

Central de reserves:

+34 932 041 041
www.turismefgc.cat

Vall de Núria

Vallter

Espot / Port Ainé

Estació de muntanya, s/n
(17534) Queralbs
972 73 20 20

Pla de Morens, s/n
(17869) Setcases
972 13 60 57

Espot: Carretera Barradé, s/n
(25597) Espot
973 62 0 58
www.espotesqui.cat

www.valldenuria.cat

www.vallter2000.com

@valldenuria

@vallter2000

/canalvalldenuria

Vallter 2000

/vallnuria

/vallteresqui

@ValldeNuria

@Vallter2000

valldenuria

Allotjaments:
Vall de Núria
Hotel Vall de Núria***
Alberg Pic de l’Àliga
Ribes de Freser
Alberg Roques Blanques*
Hotel Catalunya*
Hotel Catalunya Park***
St. Joan de les Abadesses
Alberg Rural Ruta del Ferro*

Altres allotjaments a valorar sota prèvia sol·licitud.

Allotjaments:
Vallter 2000 (Setcases)
Hostal La Cabanya***
Hotel La Coma***
Hostal Pastuira
Camprodon
Casa de Colònies Torre del Coll*
St. Joan de les Abadesses
Alberg Rural Ruta del Ferro*

Port
Ainé:

Estació de muntanya, s/n
(25594) Rialp
973 62 76 04
www.portaine.cat

www.skipallars.cat
@espot_esqui / @port_aine
skipallars
/SkiPallars
@SkiPallars
@port_aine

Allotjaments:
Espot
Hotel Saurat***
Alberg Les Daines
Hotel Or Blanc**
Escaló
Hotel Castellarnau***
Port Ainé
Hotel Port Ainé 2000***
Rialp
Alberg Les Estades
Sort
HA Pessets***
HA Pey*
Alberg Escola de Piragüisme
Alberg L’Orri del Pallars (Montardit)

