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Vall de Núria
Allotjeu‐vos a l’Hotel de Vall de Núria***
La manera més còmode de viure la Vall de Núria. PENSA
AMB VALL DE NÚRIA PER FER EL TEU FINAL DE CURS
(paquets a mida amb animació)

Què oferim
Des d’un paratge únic, en plena natura, on podeu gaudir
de tranquil.litat i llibertat, l’escola Vall de Núria us
presenta el programa d’activitats educatives que hi podeu
realitzar durant la vostra estada, tot procurant de
mantenir i respectar l’entorn que ens envolta: l’aire,
l’aigua, la terra, els recursos naturals, la flora i la fauna.

El medi ambient
La política mediambiental de Vall de Núria es fonamenta
en la preservació, la conservació, la millora i el respecte
pel medi ambient i el patrimoni, i es constitueix en un dels
principals valors i estratègies de l’empresa.
Per tal de portar a la pràctica la nostra política
mediambiental, Vall de Núria ha adoptat voluntàriament
un sistema de gestió mediambiental, basat en la norma
ISO 14001, certificat per l’ICICT l’any 2001.

Les activitats escolars
Volem donar a conèixer d’una manera lúdica i
participativa la nostra vall i aprofundir en els continguts
curriculars de diverses àrees. Disposem d’un equip de
professionals que ha preparat un seguit d’activitats
interdisciplinàries, gràcies a les quals els alumnes podran
aplicar de manera pràctica coneixements i habilitats.
Aquests professionals estan a la vostra disposició per tal
d’assessorar‐vos en la planificació de la vostra visita i
conduiran les activitats amb el suport del material didàctic
que hem elaborat de manera pràctica: coneixements i
habilitats.
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1 dia a Vall de Núria
a la tardor, a l’hivern i a la primavera, us permet
Un dia a Vall de Núria inclou:
Pujar al cremallera (anada i tornada)
Visitar al Santuari
Visitar l’exposició “Els pastors i els seus camins”
Visitar l’exposició del cremallera
Visitar el Centre d’Interpretació Mediambiental
Pujar al telecabina
Àrees temàtiques
Veure l’audivisual la vall dels 5 elements
Visitar l’exposició de material mòbil del cremallera a Ribes Vila
Gaudir de l’entorn

Preu: 9,15 € / nen
Preu tardor (del 12 de setembre al 28 d’octubre del 2016)

8,95 € / nen
OFERTES
1 dia a Vall de Núria + Parc Lúdic 13,35 €/nen
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L’estació d’esquí Vall de Núria
està integrada en el seu
entorn
Disposa de tots els serveis:
Allotjament a peu de pistes – Escola d’esquí amb professors titulats
– Guies de muntanya i educadors experts – Lloguer de material
d’esquí – Servei d’atenció mèdica 24 hores – Durant l’hivern podeu
realitzar els tallers de la neu, el del cremallera i el d’astronomia.
Consulteu descripció dels tallers a la pàgina de tallers. Vall de Núria
vetlla per la seguretat a pistes, per això us recomanem l'ús del casc.

Un dia d’esquí
Inclou:
cremallera,
forfet per a un dia,
el lloguer de l’equipament d’esquí (esquís, botes i pals),
2 hores de classes d’esquí (*)

Preu: 34,05 € / nen
Temporada de promoció (consulteu calendari):
30,80 € / nen
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Estades de neu
3 dies / 2 nits ‐ ALBERG
Inclou: cremallera, forfet per a tres dies, el lloguer de l’equipament
d’esquí, nou hores de classes d’esquí (*), programa d’animació
(animació musical, xerrada de muntanya), allotjament a l’alberg Pic
de l’Àliga en règim de pensió completa per a dues nits
Preu: 172,45 € / nen
Temporada de promoció (1): 163,55 €
(*) Afegint 5,00 € per nen poden dinar a l'Autoservei de Vall de Núria
(*)Per a grups amb un mínim de 10 nens. Consulteu preus per a
grups més reduïts.

RECOMANEM
Hotel VALL DE NÚRIA***
3 dies/2 nits
Inclou: cremallera, forfet per a tres dies, el lloguer de
l’equipament d’esquí, nou hores de classes d’esquí(*), programa
d’animació (animació musical i xerrada de muntanya),
allotjament a l’Hotel Vall de Núria*** en règim de pensió
completa per a dues nits
Preu: des de 188,95 €/nen

(1) temporada de promoció:
GENER 2017: Del 9 al 13
Estades de dilluns a dimecres de gener, març i abril (excepte
setmana santa del 2017)
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Un dia a la neu (*)
(*) Cal afegir‐hi el preu d’”Un dia a Vall de Núria”, que és 9,15 € / nen

Trineus
Baixades a la pista de trineu amb monitor. Grups màxims de 20 persones
Durada: 1h

Preu: 5,55 € / nen

Cau de la Marmota
A l’hivern també sortim. Coneixerem activitats i esports que podem realitzar durant
l’hivern, per a no quedar‐nos a casa, però també quin material necessitem i com ho
podem fer per a no passar fred.
Descric el meu animal. Per que els animals són com són depenent del lloc a on
viuen.
Pingüins i ninots de neu. Aprendrem a fer escultures amb la neu. Grups fins a 15
persones.
Durada: 1 h per activitat. Preu activitat individual: 7,75 € / nen.

Construcció d’iglús
Construcció d’un iglú, habitatge on vivien els esquimals. Grups màxims de 20
persones.
Durada: 1 h

Preu 5,55 €

Sortides amb raquetes
Sortides amb guia de muntanya a l’entorn del Santuari, adaptades segons el nivell.
Grups màxims de 20 persones.
Durada: 1 h 30 m. Preu: 7,75 € / nen
Lloguer de material: 3,10 € / nen

Tir amb arc
Classes d’iniciació. Sessions de tir amb guia de muntanya. Grups màxims de 10
persones.
Durada: 1 h

Preu: 7,75 € / nen

El CIM
El Centre d’Interpretació Mediambiental vol donar a conèixer les energies
renovables i no renovables amb els avantatges que tenen les unes sobre les altres i
la importància que poden tenir en un futur. Grups entre 15 i 20 persones.
Durada: 1 h

Preu: 7,75 € / nen

Tubby
Tobogan gegant de muntanya de Catalunya per baixar lliscant amb pneumàtics amb
total seguretat.
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Activitats per cicles
EDUCACIÓ INFANTIL I CICLE INICIAL
(3 a 7 anys)
TRINEUS

DURADA

PREU/NEN

1H

5,55 €

CAU DE LA MARMOTA

1H

7,75€

TUBBY (a partir de 5 anys)

1H

5,55 €

CICLE MITJÀ ( 8 i 9 anys)
3 a 7 anys
TRINEUS

DURADA

PREU/NEN

1H

5,55 €

CAU DE LA MARMOTA

1H

7,75€

TUBBY

1H

5,55 €

CONSTRUCCIÓ D'IGLÚS

1H

5,55 €

CENTRE D'INTERPRETACIÓ
MEDIAMBIENTAL

1H

7,75 €

Combinat: trineus, construcció d’iglús, Cau de la Marmota, TUBBY
i CIM
PACK COMBI 3 ACTIVITATS
3H
15,90 €
PACK COMBI 4 ACTIVITATS

4H

19,85 €

PACK COMBI 5 ACTIVITATS

5H

23,90 €
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DURADA

PREU/NEN

1H

5,55

1 H 30 m

7,75€

CONSTRUCCIÓ D’IGLÚS

1H

5,55 €

TUBBY

1H

5,55 €

TIR AMB ARC

1H

7,75 €

PACK COMBI 3 ACTIVITATS

3H

15,90 €

PACK COMBI 4 ACTIVITATS

4H

19,85 €

PACK COMBI 5 ACTIVITATS

5H

23,90 €

CICLE SUPERIOR, ESO I BATXILLERAT
10 a 17 Anys
TRINEUS
SORTIDA AMB RAQUETES

L’esquí es pot realitzar a totes les edats.
Consultar preu d’un dia o estades d’esquí.
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Activitats TARDOR I PRIMAVERA
Parc d'Aventura elevat
Assegurats amb una línia de vida i a més passarem per diferents
trams que ens faran desenvolupar les nostres habilitats. Grups
reduïts màxim 12 nens.

Durada: 1 h

Preu: 5,55 € / nen.

Tir amb arc
Classes d’iniciació. Sessions de tir amb guia de muntanya. Grups
màxims de 10 persones.

Durada: 1 h

Preu: 7,75 € / nen

Recerca d’animals i plantes
Consta de recerca de la granota vermella, la truita de riu i la
regalèssia de muntanya, aprenem a trobar els animals i les plantes
en el seu hàbitat i els pintem. S’inclou visita i treball a la Granja de
Vall de Núria, un espai on es pot observar i conèixer el
comportament dels animals domèstics com les gallines, els conills
i els xais. Grups fins a 15 persones.

Durada: 1 h

Preu: 7,75 € / nen

El jardiner
Farem un planter, revisarem l’hort i apendrem tècniques de reg.

Durada: 1 h

Preu: 7,75 € / nen

Ponis
Inclou passejada amb el poni, pentinem i donem menjar als ponis.
Grups màxims de 10 persones.

Durada: 1 h
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El taller dels indis
Inclou joc dels sentits, a la recerca de petjades d’animals i el petit
indi (tir amb arc i tipis). Grups fins a 15 persones.

Durada: 1 h

Preu: 7,75 € / nen

Cavalls
Introducció al món dels cavalls. Explicació teòrica i petita sortida.
Grups màxims de 10 persones.

Durada: 1 h

Preu: 10,45 € / nen

El CIM
El Centre d’Interpretació Mediambiental vol donar a conèixer les
energies renovables i no renovables amb els avantatges que
tenen les unes sobre les altres i la importància que poden tenir
en un futur. Grups entre 15 i 20 persones.

Durada: 1 h

Preu: 7,75 € / nen

Barques i Canoes
Passeig amb barca o canoa. Grups màxims de 2 persones per
canoa i 4 persones per barca.

Durada: 30 m Preu: 4,15 € / nen

Minigolf
Partida de minigolf. Grups màxims de 10 persones.

Durada: 1 h

Preu: 5,55 € / nen

Tubby
Tobogan gegant de muntanya per baixar lliscant amb
pneumàtics amb total seguretat.

Durada: 1 h
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Excursions per a cicle mitjà i superior
Sortides amb guia de muntanya (Vall de Fontnegre, Vall d'Eina i Pic
de l’Àliga). Grups màxims de 20 persones.

Durada: 3 h

Preu: 7,75 € / nen

Excursions per a ESO i Batxillerat
Sortides amb guia de muntanya (Puigmal, Noucreus i Finestrelles).
Grups màxims de 20 persones.

Durada: 4‐6 h Preu: 15,10 € / nen

Circuit d'orientació
Introducció a la orientació. Explicació teòrica i sortida en la que es
completarà en un temps establert un recorregut marcat en un
mapa decidint quin es el millor camí possible per descobrir les fites
marcades.
Desenvolupa la capacitat d’orientació i de concentració, la
seguretat en un mateix, un esperit analític i ajuda a prendre
decisions compromeses i ràpides. (Opció estades l’explicació
teòrica es pot realitzar al vespre)

Durada: 3 h 30 m

Preu: 15,90 €

Un dia d’esbarjo
Podeu fer qualsevol de les activitats enumerades anteriorment,
segons el cicle, dirigides per un guia.
Cal afegir‐hi el preu d’”Un dia a Vall de Núria” que és:
9,15 € / nen

Vall de Núria compleix amb el nou decret RD 56/2003 del 4 de
febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi
natural. Inclouen l’assegurança de Responsabilitat civil i d’accidents
personals.
Nota: si són grups superiors a les persones que s’indiquen a cada
activitat, es pot fer l’activitat amb diferents hores.
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Estada d'activitats lúdiques
3 dies / 2 nits (*)
Inclou: viatges il.limitats amb el cremallera i el telecabina, allotjament
a l’alberg Pic de l’Àliga en règim de pensió completa per a dues nits,
l’activitat de barques o canoes, 3 multiactivitats, sortida a cavalls,
animació musical i una excursió a Fontnegra.
Preu: 113,80 € / nen
PLANNING D’ESTADA
DIA 1

DIA 2

DIA 3

3 MULTIACTIVITATS

EXCURSIÓ
FONTNEGRA

Dinar

Dinar

BARQUES O
CANOES

CAVALLS

Sopar

Sopar

XERRADA

BALL

RECOMANEM
Hotel VALL DE NÚRIA***
3 dies/2 nits
Inclou: viatges il.limitats amb el cremallera i el telecabina,
allotjament a l’Hotel Vall de Núria en règim de pensió completa
per a dues nits, l’activitat de barques o canoes, 3 multiactivitats,
sortida a cavall, animació musical i una excursió a Fontnegra
Preu: 139,20 €/nen

* Paquet orientatiu. Es poden realitzar qualsevol de les activitats i
esports de natura descrits anteriorment.
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Activitats per cicles
Educació infantil i Cicle Inicial (de 3 a 7 anys)
Recerca d’animals i plantes

Durada: 1 h

Preu: 7,75 € / nen

Taller dels indis

Durada: 1 h

Preu: 7,75 € / nen

El jardiner

Durada: 1 h

Preu: 7,75 € / nen

Ponis

Durada: 1 h

Preu: 5,55 € / nen

TUBBY (a partir de 5 anys)

Durada: 1 h

Preu: 5,55 € / nen

Minigolf

Durada: 1 h

Preu: 5,55 € / nen

Cavalls

Durada: 1 h

Preu: 9,75 € / nen

Circuit d’orientació

Durada: 3 h 30 min

Preu: 10,45 € / nen

Excursió Queralbs

Durada: 3‐4 h

Preu: 10,40 € / nen

Cicle mitjà (8 i 9 anys)

Excursions: Vall de Fontnegre, Vall d'Eina…Durada: 3 h

Preu: 7,75 € / nen

Taller dels indis

Durada: 1 h

Preu: 7,75 € / nen

Centre d’Interpretació Mediambiental

Durada: 1 h

Preu: 7,75 € / nen

TUBBY

Durada: 1 h

Preu: 5,55 € / nen

Parc d'aventura elevat

Durada: 1h

Preu: 5,55 € / nen

Combinat: minigolf, taller dels indis, el tubby, el CIM i parc d'aventura
3 multiactivitats

Durada: 3 h

Preu: 15,90 € / nen

4 multiactivitats

Durada: 4 h

Preu: 19,85 € / nen

5 multiactivitats

Durada: 5 h

Preu: 23,90 € / nen
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Cicle superior (10 i 11 anys)
Minigolf

Durada: 1 h

Preu: 5,55 € / nen

Cavalls

Durada: 1 h

Preu: 9,75 € / nen

Circuit d’orientació

Durada: 3 h 30 min

Preu: 10,45 € / nen

Excursió Queralbs

Durada: 3‐4 h

Preu: 10,40 € / nen

Excursions: Vall de Fontnegre, Vall d'Eina…Durada: 3 h

Preu: 7,75 € / nen

TUBBY

Durada: 1 h

Preu: 5,55 € / nen

Tir amb arc

Durada: 1 h

Preu: 7,75 € / nen

Canoes (per grups reduïts)

Durada: 30 m

Preu: 4,15 € / nen

Parc d'aventura elevat

Durada: 1h

Preu: 5,55 € / nen

Combinat: minigolf, tir amb arc, el tubby, canoes i parc d’aventura
3 multiactivitats

Durada: 3 h

Preu: 15,90 € / nen

4 multiactivitats

Durada: 4 h

Preu: 19,85 € / nen

5 multiactivitats

Durada: 5 h

Preu: 23,90 € / nen
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ESO i Batxillerat (de 12 a 17 anys)
Minigolf

Durada: 1 h

Preu: 5,55 € / nen

Cavalls

Durada: 1 h

Preu: 9,75 € / nen

Circuit d’orientació

Durada: 3 h 30 min

Preu: 10,45 € / nen

Excursió Queralbs

Durada: 3‐4 h

Preu: 10,40 € / nen

Excursions: Puigmal,Noucreus, Finestrelles Durada: 4‐6 h

Preu: 15,10 € / nen

TUBBY

Durada: 1 h

Preu: 5,55 € / nen

Tir amb arc

Durada: 1 h

Preu: 7,75 € / nen

Barques i Canoes

Durada: 30 m

Preu: 4,15 € / nen

Parc d'aventura elevat (1r. cicle ESO)

Durada: 1h

Preu: 5,55 € / nen

Combinat: minigolf, tir amb arc, barques, tubby, canoes i parc d’aventura
3 multiactivitats

Durada: 3 h

Preu: 15,90 € / nen

4 multiactivitats

Durada: 4 h

Preu: 19,85 € / nen

5 multiactivitats

Durada: 5 h

Preu: 23,90 € / nen
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TALLERS
El cremallera. Un enginy únic (Taller a l’exterior i interior)
Taller guiat per les instal.lacions de Ribes‐Vila i Núria per conèixer millor el funcionament d’aquest enginy, únic mitjà de
transport que ens portarà a la nostra vall.
Nivell: Cicles inicial, mitjà, superior i ESO

Àrea temàtica: Ciències socials, tecnologia

Astronomia. Mirant el cel, cada dia una història (Taller a l’exterior i interior)
Els estels formen dibuixos o constel.lacions. Els nostres avantpassats les van identificar, els van donar un nom i van generar
històries mitològiques. Mitjançant aquestes històries, parlarem del nostre sistema solar, observarem els astres i aprendrem
a utilitzar‐los per orientar‐nos.
Nivell: Cicles mitjà, superior i primer d’ESO

Àrea temàtica: Ciències de la naturalesa

Descoberta de la natura (Taller a l’exterior)
Vall de Núria ens mostra la riquesa natural i paisatgística de la vall i ens permet observar i conèixer els efectes dels éssers
vius en el medi.
Nivell: Cicles inicial, mitjà, I amb EXCURSIÓ A FONTNEGRE superior, ESO i batxillerat. Àrea temàtica: Ciències de la naturalesa

El cicle de l’aigua. La terra, planeta blau (Taller a l’exterior)
Conduïts per un joc i utilitzant l’observació directa, estudiarem el cicle de l’aigua i les seves característiques. Reflexionarem
sobre les diferents utilitzacions que pot tenir i la problemàtica que genera el seu ús en l’actualitat.
Nivell: Cicles inicial, mitjà i superior

Àrea temàtica: Ciències de la naturalesa

Meteorologia. No perdem temps (Taller a l’exterior)
Coneixerem la meteorologia d’alta muntanya entenent els diferents fenòmens atmosfèrics, també sabrem sobre els allaus i
el funcionament d’una estació meteorològica.
Nivell: Cicles inicials, mitjà, superior i ESO

Àrea temàtica: Ciències de la naturalesa

La neu. Vall de Núria, una estació d’esquí (Taller a l’exterior)
Veurem i coneixerem el funcionament de l’estació d’esquí, la feina dels pisters, la neu artificial, els remuntadors... un dia de
neu a Vall de Núria. També parlarem de les diferents modalitats d’esquí i de com ens hem de comportar a les pistes.
Nivell: Cicles mitjà, superior i ESO

Àrea temàtica: Educació física i tecnologia
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El medi ambient (Taller a l’exterior i a l’interior)
Observació i coneixement de com es gestiona l’entorn natural i el conjunt de les instal.lacions de Vall de Núria. Els
continguts a treballar i estudiar s’agrupen en quatre grans temes: reciclatge, l’aigua, tractament de l’entorn i estalvi
energètic. I també es vol donar a conèixer les energies renovables i no renovables.
Nivell: Cicles mitjà, superior, ESO i Batxillerat

Àrea temàtica: Ciències de la naturalesa

Característiques comunes dels tallers
Durada aproximadament 2 h (excepte la descoberta de la natura en el cas de cicle superior, ESo I Batxillerat que són
aproximadament 3h 30 min) Material didactic dossier per a l’alumne i el professor per a cada cicle específic. Nombre
d’alumnes minim 20. Monitor: aquestes activitats estaran dirigides per monitors especialitzats de Vall de Núria.
Preu: 7,75 € / nen (inclou material i monitor)
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Estades lúdiques‐educatives:
3 dies / 2 nits (*)
Inclou: viatges il.limitats amb el cremallera i el telecabina,
allotjament a l’alberg Pic de l’Àliga en règim de pensió completa per
a dues nits, TUBBY, CIRCUIT D’ORIENTACIÓ, un paquet de tres
multiactivitats d’esports i una excursió a Fontnegra.

Preu: 116,10 € / nen
PLANNING D’ESTADA
DIA 1

DIA 2

DIA 3

MULTIACTIVITATS 3
esports

EXC. A FONTNEGRA

Dinar

Dinar

TUBBY

CIRCUIT ORIENTACIÓ

Sopar

Sopar

Part teòrica

ANIMACIÓ

C. Orientació

RECOMANEM
Hotel VALL DE NÚRIA***
3 dies/2 nits
Inclou: viatges il.limitats amb el cremallera i el telecabina, allotjament a
l’Hotel Vall de Núria enrègim de pensió completa per a dues nits,
TUBBY, CIRCUIT D’ORIENTACIÓ, un paquet de tres multiactivitats
d’esports i una excursió a Fontnegra.

Preu: 141,50 €/nen

* Paquet orientatiu. Es poden realitzar qualsevol de les activitats i
esports de natura descrits anteriorment.
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Treball de síntesi
Descobrir Vall de Núria
El crèdit per a l’ESO exigeix el major grau possible d’interdisciplinarietat. La proposta de totes les àrees
demanen un marc comú de programació, una estratègia metodològica, pautes d’elaboració del treball i una
avaluació comuna.
Us proposem
Des de Vall de Núria col.laborarem en l’aplicació dels coneixements i procediments de les diverses àrees del
currículum comú gaudint d’un espai únic.
Objectiu del crèdit
Cada una de les activitats que hem elaborat està plantejada atenent els continguts curriculars de l’ensenyament
secundari. S’ha partit de la idea que la millor manera d’apropar‐se a l’entorn és mitjançant la interacció i la vivència
personal.
Contingut del crèdit
El nostre equip pedagògic ha dissenyat el crèdit “Descobrir Vall de Núria”. És un crèdit obert que permet als
professors i al centre escollir entre una oferta molt àmplia d’activitats, les quals es poden adaptar a les necessitats i
els continguts que treballeu en cada àrea.
A qui va adreçat
El crèdit per a l'ESO "Descobrir Vall de Núria" va adreçat als alumnes d'ESO que treballaran en grups reduïts de
quatre o cinc, i es realitzarà a través d'un recorregut amb diferents itineraris i espais.
Els alumnes, organitzats en grups, a partir d'un plànol on es troben senyalitzats els espais de treball, realitzaran
diferents itineraris per poder dur a terme diverses activitats simultànies.
Treballaran les diferents àrees curriculars a través d'una fitxa en la qual consten els itineraris prèviament
organitzats, l'espai on es desenvoluparà l'activitat d'aprenentatge d'una o diverses àrees concretes i el contingut.
Àrees curriculars que abarca el crèdit:
Ciències socials / Ciències de la naturalesa / Tecnologia / Matemàtiques / Música / Visual i plàstica / Eduació física.
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TREBALL DE SÍNTESI
DESCOBRIR VALL DE NÚRIA

Preu 129,60 €/nen

PLANNING D’ESTADA 3 DIES / 2 NITS
DIA 1

DIA 2

Barques

Crèdit natura amb exc. a
Fontnegre ( 3 h)
DINAR

Crèdit ( 2,5 h)

DIA 3
Crèdit ( 2 h)

DINAR

Crèdit (2,5 h)
SOPAR
Animació ball

CONEIX VALL DE NÚRIA AMB ELS NOSTRES TALLERS EDUCATIUS

Preu: 143,30 €

PLANNING D'ESTADA 3 DIES / 2 NITS
DIA 1

DIA 2

DIA 3

Taller cremallera

Part pràctica circuit
d’orientació.

TALLER METEO

DINAR

DINAR

Taller mediambient

SOPAR
Part teòrica Circuit
d’orientació

Taller natura (amb excursió)

SOPAR
Animació ball
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TOT NATURA

Preu: 139,60 €/nen

PLANNING D'ESTADA 3 DIES/2NITS
DIA 1

DIA 2
Excursió Vall d'Eina, geologia i
aigua (3h)

DIA 3
Excursió a Fontnegra (3h)

PICNIC
P. Teòrica i pràctica circuit
d'orientació (3h)

TUBBY

SOPAR

SOPAR

DINAR

Ball

Notes
Tancada tota l’estació del 2 de novembre al 2 de desembre del 2016 (ambdós inclosos).
Preus per persona amb IVA inclòs (una gratuïtat per cada 20 de pagament)
Vigència de l’1 de setembre de 2016 al 30 de juny de 2017.
Us oferim la possibilitat d’escollir múltiples opcions per fer l’estada a la vostra mida. Telefoneu‐nos i prepararem un
programa seguint les vostres conveniències.
En el cas d’allotjament a l’alberg Pic de l’Àliga, s’ha d’obtenir el carnet d’alberguista al mateix alberg: 15 € per
escola.
Les escoles que facin estades hauran de fer una bestreta del 25 % de l’import total de la reserva al núm. c/c 2100
5000 58 0200009109, per tal de tenir‐la confirmada.
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