CIRCULAR Nº 6
Curs 2017-2018

SORTIDA A LA NEU
Un cop més i a l’espera de la caiguda dels primers flocs, els Ganxets ens posem en marxa per repetir, la
nostra sortida a la neu!. Qui s’anima? Us proposem tornar a la comarca de la Cerdanya.
Aquesta sortida va adreçada a tota la comunitat educativa ( pares, mares, direcció i professorat).
Programació aproximada de la sortida:
Hi ha dos possibles dies de sortida, el divendres o el dissabte.
DIVENDRES 12 DE GENER
-17:00 h Sortida de l’escola cap a Bellver de Cerdanya, comarca de la Cerdanya. Allotjament a
l’Alberg La Bruna, on es repartiran les habitacions i resta de la tarda lliure disposició.
-21:00 a 22:00 h Sopar a l’Alberg.
DISSABTE 13 DE GENER
-08:00 h Esmorzar a l’alberg.
-09:00 h Recollida de picnic i sortida de l’alberg per anar a les pistes d’esquí de Font-Romeu
(França).
-09:45 h Arribada a la població de Font-Romeu per poder recollir el material d’esquí de lloguer.
-10:45 h Sortida de la població i ens adrecem a les pistes d’esquí de Font-Romeu.
-11:00 h Arribada a les pistes de Font-Romeu, recollida de forfets i foto de grup.
-11:15 h Inici d’activitats dirigides per monitors fins les 13:15 h.
Per nens i nenes entre 3 i 6 anys, l’estació disposa d’un espai infantil anomenat “Piou Piou” tancat als
pares amb monitors de l’estació, en el que s’inicien al mon de l’esquí jugant.
Els nens i nenes de més de 7 anys i adults que vulguin, poden realitzar un curs d’iniciació a l’esquí o
snow, amb monitor/a inclòs de 2 hores de duració.
L’estació disposa d’un espai lúdic infantil de 20 hectàrees. Al seu interior s’hi troben dos pistes de
trineus, un remuntador tipus cinta i un tele remuntador baby. Aquest espai es gratuït pels nens que
prèviament han de recollir un tiquet a l’estació.
Els i les més grans, poden participar de les activitats del seus fills i filles, o gaudir d’una esquiada a
preus força ajustats respecte a la tarifa normal.
Recordeu que en aquesta estació a més de l’esquí, podeu llogar esquís de fons o raquetes per
realitzar una excursió per circuits marcats, gaudint de la bellesa dels boscos de la Cerdanya.
L’estació disposa de servei de guarderia opcional.
-14:00 h/15:00 h Dinar de pícnic lliurement.
Tarda lliure a l’estació fins fer-se fosc i retorn a l’alberg.
-18:00 h Xocolata calenta i coca/melindros a l’alberg la Bruna.
-20:00 h Sopar bufet lliure tipus “self-service” a l’alberg.
Després de sopar, gresca a la mini-disco, fins que el cos aguanti.
DIUMENGE 14 DE GENER
-08:00 h Esmorzar a l’hotel i fer maletes.
Matí de lliure disposició sense concretar cap activitat dirigida. La comarca ofereix gran i variada oferta
turística com ara caminades, passeig a cavall, visites culturals, passeig amb bicicleta, jocs de trineu
o esquí de fons a l’estació de fons de Lles, etc.
-14:00 h Dinar a l’hotel.
-16:00 h Retorn cap a Reus.

Us detallem els preus que s’han tancat pel cap de setmana (tarifes IVA inclòs).
La reserva prèvia inclou el divendres dia 12 sopar i dormir. El dissabte 13 ,esmorzar, dinar de pícnic
a pistes, sopar i dormir. Diumenge 14 esmorzar i dinar a l’alberg.
El dinar de pícnic inclou 2 entrepans (1 per nens/es)+ cereals+ peça de fruita+ aigua + tovalló+
bossa. Recordar de recollir-lo al servei de recepció de l’alberg el dissabte pel matí, abans d’anar a
pistes.
A l’abandonar les habitacions el diumenge pel matí, s’han de deixar les tovalloles i llençols utilitzats
als carretons de roba bruta dels passadissos.
Recordar-vos que l’allotjament és un alberg (no un hotel), i per tant, ens hem d’adaptar a la
seva normativa de funcionament.
Els pares i mares seran en tot moment els responsables del comportament dels seus fills i
filles, així com dels desperfectes que es puguin ocasionar a l’alberg.
•

Preus d’Allotjament a l’ALBERG LA BRUNA

-Pensió completa adult 42 € dia
-Pensió completa nens de 3-12 anys 34 € dia (menys de 3 anys gratuït)
-Mitja pensió adult 36 € dia
-Mitja pensió nens de 3-12 anys 28€ dia
- Taxa turística, inclosa per adult/ i nit (menors de 16 anys exclosos).
- Per poder obtenir un preu més competitius ens fan factura única de grup.
- El pagament de l’allotjament a l’alberg, es farà en efectiu el diumenge al matí, al responsable
de la sortida.
•

Opcions i preus orientatius a l’Estació d’Esquí de Font-Romeu

ACTIVITAT
Jardí de Neu 20ha
Ski Monitor/a compartit 4
nens/es
Forfait Adult/a
Forfait Nens/es
Lloguer Material
Lloguer Material
Lloguer Material

CARACTERÍSTIQUES

HORARI

OBSERVACIONS

Espai gratuït, amb dos remuntadors
infantils, 2 pistes de trineus.

PREU

9 h a 17 h

2 h classes col·lectives 4 nens/es
de 12 a 65 anys
de 5 a 12 anys
Lloguer ski+botes+bastons
Taula Snow+botes

11:15 h a
13:15 h
9 h a 17 h
9 h a 17 h
9 h a 17 h
9 h a 17 h

Totes les edats
Totes les edats
(repartiment grups
per nivell/edat)
Tot el dia
Tot el dia
Tot el dia
Tot el dia

22,00 €
29,00 €
25,00 €
8,00 €
10,00 €

Casc protecció

9 h a 17 h

Tot el dia

2,00 €

gratuït

Els monitors i monitores de l’estació recomanen als nens i nenes amb alguna experiència prèvia amb
l’esquí, que es treguin el Forfait. D’aquesta manera es poden moure lliurement pels dominis de
l’estació. Els preu dels forfaits i lloguers, és orientatiu i molt similars als de l’any anterior. L’estació
degut al volum de feina al iniciar la temporada no ens els ha pogut confirmar a la data de l’edició de
la circular. Els preus dels forfaits i lloguers definitius, us els enviarem cap el final de desembre, per
que pugueu fer els càlculs pel pagament del dia 10 de gener de 2018.
Es recomana agafar-se l’assegurança opcional que ofereix l’estació 3 € per dia, per tots els
nens i pares que realitzin activitats de neu ja siguin dirigides o per lliure (trineu, etc.)..
Les activitats realitzades al espai infantil “Piou Piou” i pistes, s’han de realitzar amb esquís, personals
o prèviament llogats a la població de Font Romeu.
Les persones interessades en alguna de les activitats descrites, hauran de marcar l’opció triada, en la
casella corresponent a la butlleta d’inscripció, per poder fer la reserva a l’estació d’esquí.

INFORMACIÓ:
• L’Alberg de Bellver de Cerdanya és “LA BRUNA”, podeu consulta la seva web
www.alberglabruna.com

•

L’estació

•
•

El temps del trajecte de Reus a Bellver de Cerdanya, és aproximadament 2,30 hores.
El temps de trajecte de Bellver de Cerdanya a l’estació d’esquí de Font Romeu és d’uns
40 minuts (38 km).
Ja que sortim de Catalunya a França, l’organització, recomana portar la documentació de
tots els membres de la família (DNI, LLIBRE DE FAMÍLIA O PASSAPORTS). Recordar de
treure-us la tarja sanitària de cobertura Europea, aquesta es pot obtenir a la pàgina web
de la Seguritat Social o a les oficines de Av. Països Catalans de Reus.
Es recomana des de l’AMPA portar cadenes al vehicle, per no tenir problemes en cas de
nevades.
En cas d’anul·lació de la reserva posteriorment a la data límit de 01/12/2017, l’AMPA
consultarà a l’alberg la possibilitat de retornar l’ import de 50€ en concepte de reserva en
ferm. En cas de la gestió donar resultat positiu, es retornaran íntegrament els 50€.
En cas de rectificacions de la butlleta d’inscripció a la sortida, un cop entregada junt amb
els diners a compte, imprimir-ne una de nova a la nostra pàgina web, apartat circulars
informatives, complimentar-la i enviar-la al mail sortidesganxets@gmail.com.
Per qualsevol consulta sobre la sortida podeu enviar un mail sortidesganxets@gmail.com

•

•
•

•

•

d’esquí

on

es

realitzaran

les

activitats

de

neu

és

FONT-ROMEU

www.alticervice.com, l’escola d’esquí triada www.esf.net, www.ecoledeski-fontromeu.com.

Per agilitzar l’entrada de divendres nit a l’alberg, les activitats de neu dirigides per
monitors, els forfaits i lloguers de material, s’hauran d’abonar amb efectiu al
responsable de la sortida el dimarts dia 9 de Gener de 2017.
El pagament es realitzarà en efectiu, al menjador de l’escola els Ganxets en els
següents horari: De les 08:30h a les 09:30h i de les 16:30h a les 17:30h.
No s’acceptarà cap pagament, reserva addicional ni canvi passada aquesta data.
Les persones que posteriorment vulguin contractar serveis, s’hauran d’adreçar
personalment al personal de l’estació, per tal de contractar-los sense les
condicions especials de grup.
Les famílies interessades en la sortida a la neu, HAN DE RETORNAR LA
BUTLLETA ADJUNTA IMPRIMIBLE, DEGUDAMENT COMPLIMENTADA , I
50 € EN EFECTIU, EN CONCEPTE DE RESERVA EN FERM, als delegats de
curs, responsable de la sortida o a l’AMPA en horari d’atenció al públic
(divendres de 16:00h a 16:30h) DIA 1 DE DESEMBRE DE 2017 ÚLTIM DIA
(passada aquesta data NO s’acceptaran reserves, degut a que l’alberg en
aquestes dates restarà a plena ocupació)
És molt important la complementació correcta i amb lletra clara de les dades
personals, ja que amb aquestes es contracten les assegurances individuals de
pistes.

BUTLLETA IMPRIMIBLE D’INSCRIPCIÓ SORTIDA A LA NEU
1-NOM I COGNOM PARE ______________________________________________________________ TELÈFON _______________________
2-NOM I COGNOM MARE __________________________________________________________ TELÈFON_______________________
3-NOM I COGNOM NEN/A ________________________________________________ EDAT ___

CURS/CLASE ____

BRESOL_____

4-NOM I COGNOM NEN/A ________________________________________________ EDAT ___

CURS/CLASE ____

BRESOL_____

5-NOM I COGNOM NEN/A ________________________________________________ EDAT ___

CURS/CLASE ____

BRESOL_____

Correu electrònic (MAJUSCULES) __________________________________________________________________________________
DIA ENTRADA:
DIVENDRES 12/01/2018

DISSABTE 13/01/2018

RÈGIM PENSIÓ DIVENDRES 12/01/2018 (només si s’entra el dia 12)
MITJA PENSIÓ (sopar + dormir + esmorzar del dia 12/01/2018
DORMIR + ESMORZAR del dia 13/01/2017

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ A ACTIVITATS DE NEU DEL DISSABTE 13 DE GENER
-MARCAR LA CASELLA D’ACTIVITAT QUE ES DESITJA REALITZAR. EL NOMBRE DE PERSONES QUE LA REALITZARAN, NÚMERO DE CALÇAT (per
botes ski/snow) I ALÇADA, PER PODER AGILITZAR LA RESERVA DE MATERIAL:

ACTIVITAT

CARACTERÍSTIQUES

Assegurances individuals

OBSERVACIONS
Totes les edats

3,00€

Totes les edats

gratuït

2 h classes col·lectives 4 nens/es

A partir de 3 anys

22,00 €

Forfait Adult/a

de 12 a 65 anys

Tot el dia

29,00 €

Forfait Nens/es

de 5 a 12 anys

Tot el dia

25,00 €

Lloguer Material

Lloguer ski+botes+bastons

Tot el dia

8,00 €

Lloguer Material

Taula Snow+botes

Tot el dia

10,00 €

Lloguer Material

Casc protecció

Tot el dia

2,00 €

Jardí de Neu
Monitor compartit 4 adult-nen 2h

Assegurança de activitat a les pistes
Espai gratuït, amb dos remuntadors
infantils, 2 pistes de trineus.

PREU

Núm.
PERSONES

-ANOTAR EN AQUESTA GRAELLA EL NÚMERO DE PEU I ALÇADA DE CADA UN DELS MENBRES DE LA FAMÍLIA QUE LLOGUEN BOTES, SKI O SNOW.

PERSONA 1

PERSONA 2

PERSONA 3

PERSONA 4

PERSONA 5

Núm. PEU
(Bota)
ALÇADA

LLIURAR AQUESTA BUTLLETA I 50 € ALS DELEGATS/DES DE CURS, RESPONSABLE DE LA SORTIDA O A L’AMPA
EN HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC (divendres de 16:00 h fins 16:30 h) ABANS DEL PROPER DIA 1 DE DESEMBRE
DE 2017 (passada aquesta data NO s’acceptaran reserves).
Signatura pare, mare, representant o tutor/a legal

