
 

Grups, escoles i instituts 

Activitats a la neu 

 

Esquí, snowboard i activitats de neu a La Cerdanya.  

Organitzem a través de la nostra agència de viatges, esquiades per a 
grups incloent: allotjament + pensió completa + transport + forfets + 
activitats + monitors + lloguer de material + assegurances. 

Programes d'1 a 6 dies. Durant l'estada els monitors seran sempre els 
mateixos i tindran dedicació exclusiva al grup, així els alumnes poden 
començar les classes immediatament sense haver d'esperar 
disponibilitat horària. 

Els monitors donen les classes d'esquí durant tot el matí i fins a l'hora 
de dinar. A la tarda si es vol, poden seguir donant classes a qui ho 
demani o a tot el grup. 
Els nois i noies estan sempre acompanyats pels nostres monitors de 
lleure a l'hora dels àpats. 
 
Entrega del material d'esquí i snowboard sense fer cues. 
 

Esquiem a la Cerdanya 
  

 

Dissenyem els programes i pressupostos a mida! 
 

Activitats 

. Escola d'esquí i snowboard 

. Esquí de fons 

. Construcció d'iglús 

. Trineus 

. Excursió amb raquetes de neu 

. Patinatge sobre gel 

. Piscina coberta calenta 

. Aigües termals 

. Visita a Puigcerdà 

. Discoteca i karaoke 

 
 

Allotjament en hotels de 3* o en bungalous de fusta en un càmping 

Exemple de programa 
  primer dia segon dia tercer dia 

matí 

Arribada 
- 

Entrega del material 
- 

Classes d'esquí i Snowboard 

esmorzar esmorzar 

Classes d'esquí i Snowboard Classes d'esquí i Snowboard 

tarda 

dinar dinar dinar 

Esquí lliure custodiat 
- 

Allotjament 

Esquí lliure custodiat 
- 

Activitat a escollir 
Comiat i retorn 

nit 
sopar sopar 

Temps lliure Discoteca i karaoke 
 



Inclou: 
- Allotjament i pensió complerta durant tota l'estada 
- Forfet per a tots els dies d'esquí 
- Lloguer del material d'esquí i snowboard 
- 5 hores de classes d'esquí o snowboard al dia amb monitors titulats 
- Guia acompanyant i responsable del grup durant tota l'estada 
- Coordinació per part dels nostres monitors a l'entrega i devolució del material, entrega de forfets,   
  l'entrada i sortida del menjador, de l'hotel i de l'autocar 
- Assegurança de responsabilitat civil i d'accidents per als alumnes i acompanyants 
- 1 gratuïtat per a professors per cada 20 alumnes de pagament 
- Talonaris d'autofinançament gratuïts 
- El transport (Autocars preparats per al transport escola i equipats per a desplaçaments per la neu) 
 

 

 
Si voleu més informació o un pressupost a mida, demaneu-nos-ho aquí: 
 

Esport Stel - Sant Bru 60 - 08911 Badalona – Barcelona 
Tel. 630 772 41 
 info@esportstel.com  
www.esportstel.com  

 

Possibilitat d'incloure un crèdit de síntesi 
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