Necessites més informació?

938 370 966

Alberg El Mirador
- Província de Lleida
Apte per a Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, Cicles
formatius

Descripció:
L’Alberg El Mirador, es troba a peu de pistes de l’estació d’esquí del Port del Comte,
al municipi de la Coma i la Pedra a la comarca del Solsonès (Lleida). És una
construcció muntanyenca en pedra i fusta i molt acollidora, acompanyada d’una
bona restauració i unes vistes espectaculars del Pirineu. A 2h de Barcelona.

Equipaments:
- 200 places.
- Habitacions de 4 i 8 places, totes amb bany complet (1hab adaptada a
minusvàlids).
- Calefacció central.
- 2 sales de jocs per activitats recreatives i de lleure.
- Sala d'estar per als professors.
- Menjador amb self-service.
- Piscina coberta climatitzada.
- A peu de pistes.

Activitats:
- Programa per a Ed.Infantil i Cicle inicial:
* Activitats: El món dels colors, Descoberta de l'entorn, Joc de les petjades, La vida a
la muntanya, rocòdrom (CI).
* Tallers: Fem pa, Elaboració d'aliments, Plantes aromàtiques, Titelles mòbils.
- Programa per a Cicle Mitjà i Cicle Superior:
* Activitats: Animals nocturns, el Zoo ens visita i els 5 sentits, Excursió al Forat de la
Bòfia i els Prats de Bessies, Tir amb arc, Tècniques d'acampada, Circuit d'aventura
de ponts i tirolines, Itinerari de natura, Golf, Piragües al pantà de la Llosa del Cavall,
Tubbyes, Cursa d'orientació, Rocòdrom.
* Tallers: Marc de fotos, Plantes aromàtiques, Titelles mòbils.
A la programació només és podran triar 2 activitats de les 3 següents: TUBBIES ,
AVENTURA O EL ZOO ENS VISITA. En cas que s’escollissin les 3 , tindria un
suplement de sobre les tarifes estàndar.
- Programa per a ESO i Batxillerat:
* Activitats: Animals nocturns, el Zoo ens visita i els 5 sentits, Excursió al Forat de la
Bòfia i els Prats de Bessies, Tir amb arc, Tècniques d'acampada, Circuit d'aventura
de ponts i tirolines, Itinerari de natura, Golf, Piragües al pantà de la Llosa del Cavall,
Tubbyes, Cursa d'orientació, Rocòdrom, BTT.
* Tallers: Esmalts, Plantes aromàtiques, Titelles mòbils, Màscares de guix.

Preus:
- 2 dies /1 nit (març a juny): des de 65,70.-€ per alumne.
Inclou: 1 pensió complerta, dinar del 1er dia i programa d'activitats.
- 3 dies / 2 nits (març a juny): des de 105,50.-€ per alumne.
Colònies en anglès: des de 117,50.-€ per alumne.
Inclou: allotjament, 2 pensions completes, dinar del 1er dia i programa d'activitats.

Des de

65,70€

- Treball de síntesi 3 dies/ 2 nits (març a juny): des de 117,50.-€ per alumne.
Inclou: allotjament, 2 pensions completes, dossier i activitats (parc d'aventura i
tubbys inclosos). Caldrà portar el dinar del primer dia.
- Activitat de piragües amb 12,50.-€ de suplement per alumne.
- Activitat de paddle surf amb 14,50.-€ de suplement per alumne.
- 1 gratuïtat per a professors cada 15 alumnes de pagament.
- Preus amb l'IVA inclòs.
- Podem fer moltes combinacions d'estades, truca'ns per informar-te!

Tingues en compte
. Cal fer un pagament inicial (bestreta) del 30% per tal que la reserva sigui
definitiva.
. Les habitacions cal deixar-les abans de començar l'activitat del matí de l'últim dia
contractat.
. En les estades de 3 dies/2nits, les activitats no començaran fins després del dinar
del 1er dia.
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