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Benvolgut soci,  

 

Dins dels actes de celebració del centenari, hem inclòs la primera 

esquiada del club a l’estació de Grandvalira, el domini esquiable 

més gran del Pirineus.  

Dates: Del 3 al 5 de Març 2017  
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ALLOTJAMENT 

Dos tipus d’hotel, però amb possibilitat de reservar altres hotels directament amb la 

agència Estiber.  

 Hotel Mola Park 4* sup, (Escaldes) o de categoría similar  

 Preu per persona: 176 eur   

 Hotel Ransol 3* (a 1 km del Tarter) o de categoria similar  

 Preu per persona en doble: 142€  

 Preu per persona adulta en triple: 137€  

 Preu per persona adulta en quàdruple: 136€  

 Preu per nen de 2 a 11 anys en triple o quàdruple: 39€ (forfait gratuït)  

* els preus de nen són vàlids sempre compartint amb mínim 2 adults  
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El preu inclou:  

 2 nits en règim de 1AD+1MP (2 esmorzars + 1 sopar dissabte)  

 2 dies forfait d'esquí a l’estació de Grandvalira  

 Assistència de guia  

 Entrada opcional discoteca Festa Andorra  

 Xocolatada dissabte desprès d'esquiar al Tarter  

Serveis opcionals:  

 2 dies assegurança d'accident: 10€  

 Descompte preu sense forfait (majors 11 anys): -60€  

 2 hores classes per a només principiants majors de 11 anys Snow/Esquí: 7€  

 Lloguer de material 2 dies:  

 Esquís+botes+pals: 18 eur  

 Snow+botes: 28 eur   
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DADES IMPORTANTS 

 

 Pre-reserva i pagament 50€ per major d’11 anys, 

abans del 10 de Febrer 2017  

 Pagament complet:  19 de Febrer  

 Opció de sopar divendres només per adults en una 

borda encara per designar. A confirmar abans del 10 

de febrer. (pagament a part) 
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COM RESERVAR  

 

 Entrar a la web viatges Estiber: http://www.estiber.com/  

 Anar a “Mira aquí tus reservas”  

 Introduir localitzador i email: esquiadajunior@gmail.com  

o Hotel Ransol : 141905  

o Hotel Mola Park: 141908  

 Fer el pre-pagament o el pagament restant posant el nom dels adults en una 

mateixa habitació.  

 Enviar correu a esquiadajunior@gmail.com amb la següent informació:  

o Hotel  

o Tipus Habitació  

o Nom i Cognom  

o Edat (nens)  

o Forfait (Sí/No)  

o Assegurança (Si/No)  

o Lloguer Esquis (Sí/No)  

o Lloguer Snow (Sí/No)  

o Classe debutants 2 hores Esquí (Sí/No)  

o Classe debutants 2 hores Snow (Sí/No)  

o Preu total  
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CONTACTE 

Qualsevol dubte, podeu enviar email a esquiadajunior@gmail.com  

O trucar a:  

 Jorge Castro: 699063988  

 Teresa Vilaseca: 647307893  

Agència organitzadora: Viatges Estiber, S.A. (Organització tècnica GC MD 134)  
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