Necessites més informació?

938 370 966

El Pallars: Viatge escolar d'aventura al Pirineu
- Província Lleida
Apte per a Primària, Secundària, Batxillerat, Cicles formatius

Descripció:
El viatge escolar, colònies o fi de curs als Pirineus us permetrà viure una gran
aventura que els vostres alumnes guardaran com un dels millors records de la
seva etapa com a estudiants!
No us podeu perdre uns dies al Pallars plens d'activitats d'aventura en un entorn
on possiblement no tinguin gaires oportunitats de tornar-hi, i convivint amb
aquells companys que han tingut durant tot el curs.

Activitats i preus:
Podem realitzar un programa a mida amb activitats adaptades als vostres
interessos i pressupost, però si preferiu que us fem algunes propostes com
exemples d'estades, aquí les teniu:
- Estada de 2 dies / 1 nit: des de 81,50.-€ per alumne (Iva inclòs), amb allotjament a
l'hotel Comtes de Pallars amb 1 pensió completa, i les activitats de Circuit
d'Aventura als arbres, descens de Rafting pel riu, Hípica i discoteca de l'hotel.
- Estada de 3 dies / 2 nits: 118,00.-€ per alumne (Iva inclòs), amb allotjament a
l'hotel Comtes de Pallars amb 2 pensions completes, i les activitats de Circuit
d'Aventura als arbres, descens de Rafting pel riu, Barranquisme, Hípica i discoteca
de l'hotel.
O també podem realitzar altres activitats com Trekking pel Parc Natural
d'Aigüesortes, excursió en 4x4 al llac de Sant Maurici, caiac en aigües tranquil·les,
tir amb arc,BTT, visita guiada de l'ecomuseu de les Valls d'Àneu, cursa d'orientació,
Hidrospeed, quads, paintball...

El preu inclou:
. Allotjament en hotel a Rialp.
. Règim de pensió completa (begudes incloses).
. Distribució en habitacions múltiples.
. Monitors en totes les activitats.
. Assegurança de viatge Especial Estudiants.
. Assegurança de Responsabilitat Civil per als professors.
. 1 Talonari d'autofinanciació del viatge de fins a 100,00.-€ per alumne.
. 1 Gratuïtat per cada 25 alumnes de pagament. (mínim grup de 25 alumnes de
pagament).

El preu no inclou:
. El dinar del 1er dia (és opcional i te un suplement de 10.-€ per persona)
. Transport des d'origen ni trasllats (en cas que alguna activitat ho requereixi). Però
si voleu qu ho gestionem només caldrà que ens demaneu un pressupost

Allotjaments:
Podeu escollir entre diferents allotjaments segons les vostres necessitats:
. Alberg Les Estades
. Alberg de l'Orri

Des de

81,50€

. Hotel Condes de Pallars

Tingues en compte
Els preus poden patir modificacions segons la temporada escollida.
Possibilitat d'augmentar o reduïr els dies d'estada.
Consultar preu per a trasllats en autocar durant tota l'estada.
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