Necessites més informació?

938 370 966

Alberg Les Daines
- Província de Lleida
Apte per a Primària, Secundària, Batxillerat, Cicles formatius

Descripció:
Les Daines és l'alberg del Pirineu, i està situat a les pistes d'esquí d'Espot, just al
costat del Parc Natural d'Aigüestortes i el llac de Sant Maurici.
Es troba en un indret privilegiat, envoltat de boscos i muntanyes de l'Alt Pirineu,
molt propici per a realitzar senderisme i excursions inoblidables. Ideal per a
realitzar estades de diferents tipus: de neu, natura i aventura.
Es troba a 261 Km de Barcelona, a 275 Km de Girona, a 159 Km de Lleida i a 235
Km de Tarragona.

Equipaments:
- L'alberg disposa de 60 places.
- Amb habitacions de 2 a 5 places amb llits o lliteres.
- Sales polivalents.
- Menjador
- Calefacció
- Bar/Restaurant, zona de lleure i descans amb sofàs, petita biblioteca, TV, WIFI,
taules i cadires.
- Envoltada de bosc, i al peu de les pistes d'esquí d'Espot.

Activitats:
- Activitats d'estiu:
. Ràfting pel Noguera Pallaresa
. Taller d'hípica
. Excursió al Parc Natural de Sant Maurici en taxi 4x4
. Circuit d'orientació a la muntanya
. Excursió en BTT
. Descens de barrancs: de Berròs (iniciació), d'Estaron (nivell mitjà), de l'Infern
(nivell alt).
. Hidrospeed
. Activitats al llac de la Torrassa amb Canoa o Kayak
- Activitats d'hivern:
. Escola d'esquí a l'estació d'Espot: esquí alpí, snowboard, taller de rastre d'animals,
taller de seguretat i taller d'eines de supervivència a la muntanya, excursió amb
raquetes de neu, taller de reparació i manteniment de material d'esquí.

Preus:
- Les colònies d'esquí de 3 dies / 2 nits (allotjament + 2 pensió completa + lloguer
de material + 2h de curset d'esquí/dia) des de 129€ en temporada alta (febrer) i
des de 110€ en temporada baixa (gener i març) (IVA inclòs, assegurança
d'accidents d'esquí no inclosa).
- Per a la resta d'estades consultar preus.

Tingues en compte
. Cal reconfirmar les places 3 dies abans de l'estada. La modificació de places el dia

de l'arribada, només permet un 10% sense penalització.
. Les habitacions cal deixar-les abans de començar l'activitat del matí de l'últim dia
contractat.
. Si ho necessiteu, nosaltres podem encarregar-nos del servei d'autocar des de
l'escola a bons preus.
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