Esquiada 1 dia a Vallter
RESERVA LA
TEVA ESQUIADA
AMB PROMOCIÓ
ABANS DEL 15
D’OCTUBRE
2019!

Quin material portarem?
Algunes de les coses imprescindibles de posar a la bossa per
anar a fer una esquiada podrien ser les següents:
Roba: samarreta tèrmica, polar i anorac calent i impermeable.
Pantalons d’esquí o impermeables. Uns mitjons llargs però no molt
gruixuts ni molt prims.
Guants d’esquí (calents i impermeables), ulleres de sol (molt
important) i crema solar de protecció alta.
Gorro (encara que els cursetistes es obligatori l’ús del casc per
esquiar) i escalfador de coll.
A pistes, cal portar una motxileta on posar a part dels objectes
personals, algunes peces de recanvi com uns mitjons, uns guants, unes
ulleres, la crema solar, algun Snack i una ampolla d’aigua.

VALLTER 2000. +34 972 136 057
Reserves i grups. receptiu@vallter2000.cat
Departament comercial. comercial@vallter2000.cat

PROGRAMES PER A
GRUPS ESCOLARS 2019/2020

Esquiada 1 dia a Vallter

Us podem pressupostar la sortida a la carta

Tarifes
Es consideren grups escolars aquells col·lectius de col·legis, escoles,
instituts, etc. amb alumnes fins a batxillerat. Per aplicar aquestes tarifes
es necessari un col·lectiu mínim de 20 persones. Els grups escolars
obtindran una gratuïtat per cada 20 de pagament (la 21 serà gratuïta)
excepte en l’assegurança.
PVP

COMPRA
ANTICIPADA

Forfet + lloguer material* amb casc +
assegurança

28,75 €

26,30 €

Forfet + assegurança + 2h monitor

25,00 €

22,80 €

Forfet + assegurança + 2h monitor + lloguer
material* amb casc

38,75 €

35,30 €

Forfet + assegurança + 3h monitor + lloguer
material* amb casc

43,75 €

39,80 €

Forfet + assegurança + 4h monitor + lloguer
material* amb casc

48,75 €

44,30 €

PREUS PER ALUMNE

Què inclou?
Forfet de dia amb accés il·limitat als remuntadors en funcionament.
Assegurança d’accident d'esquí: Recollida a pistes + primeres cures al centre
mèdic de l’estació + trasllat a centre hospitalari més proper, en cas de
necessitar-ho.
Classes d’esquí amb professors especialitzats. Grups esquí mínim 10-12
alumnes i snowboard mínim 8 alumnes.
Lloguer de material* alpí: Equip complet (Esquís + botes + pals + casc).
Suplement lloguer material snowboard: 5€.
* Tots els serveis a peu de pistes
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Altres serveis o activitats que us poden oferir
Dinar al restaurant de l’estació (Self-service).
Servei de Transport (Punt d’origen- Vallter- punt d’origen).

Esquiada 1 dia a Vallter
Horaris orientatius
Horaris de les classes

Recollida del material

De 11:00h a 13:00h i a la
tarda de 14:00h a 16:00h

A les 10:00h

Horari de dinar

Horari retorn de material

A les 13:00h

A partir de les 16:00h

Classes d’esquí amb professors titulats.
Lloguer de material alpí: Equip complet (Esquís + botes + pals + casc).
Lloguer de material Snowboard: Equip complet (Planxa + botes + casc).
Allotjament (Si es vol + d’1 dia d’esquí).

Altres activitats
Sortida amb raquetes de neu (2 hores).
*Per més informació, contactar directament amb la estació,
per telèfon o e-mail:
Telf 972136057

receptiu@vallter2000.cat

