
COLONIES D’ESQUÍ 
2018/2019 



COLÒNIES	  

Alberg	  la	  Bruna	  
Dates:	  Dies	  2-‐3	  i	  4	  de	  gener	  del	  2019	  
	  
NENS	  I	  NENES	  DE	  4rtr	  a	  6è	  
	  

Alberg	  situat	  a	  Bellver	  de	  Cerdanya.	  	  
Distància	  de	  pistes:	  27	  min	  
	  
Alberg	  la	  BRUNA	  	  
Pla	  de	  Codina	  2-‐20	  	  
25720	  Bellver	  de	  Cerdanya	  	  
Tel	  :	  973	  510	  876	  .	  Tel	  :	  609307058	  
	  
	  
	  
	  



LA	  CASA	  

	  
	  



LES	  PISTES	  D’ESQUÍ	  

	  
	  

Forfet	  de	  3	  dies	  i	  assegurança	  
Lloguer	  de	  l’equipament	  
4h	  de	  classes	  diàries	  
Dinar	  a	  pistes	  
Tardes	  d’esquí	  

• La	  Molina	  és	  l’estació	  degana	  dels	  esports	  d’hivern	  a	  Espanya	  amb	  el	  primer	  remuntador	  comercial	  l’any	  
1943.	  En	  la	  seva	  història	  recull	  esport	  i	  diversió	  per	  a	  tots	  els	  públics.	  
	  
• La	  majoria	  de	  la	  seva	  extensió	  està	  situada	  a	  la	  Cerdanya,	  té	  70	  km	  esquiables	  reparYts	  en	  66	  pistes	  per	  a	  
tots	  els	  nivells,	  un	  snowpark	  de	  grans	  dimensions	  i	  el	  super	  pipe	  més	  gran	  dels	  Pirineus.	  A	  més,	  dins	  
l’oferta	  lúdica	  per	  al	  públic	  no	  esquiador	  ofereix	  un	  gran	  nombre	  d’acYvitats,	  com	  són	  excursions	  en	  
màquina	  trepitjaneu,	  raquetes	  de	  neu	  o	  segway	  sobre	  neu.	  



PROGRAMACIÓ	  

	  
	   Dilluns	  	   Dimarts	   Dimecres	  

SorPda	  	   Esmorzar	   Esmorzar	  

Curset	  d’esquí	   Curset	  d’esquí	  
	  

Curset	  d’esquí	  
	  

Dinar	  de	  pícnic	  a	  les	  
pistes	  (de	  casa)	  

Dinar	  de	  pícnic	  a	  les	  
pistes	  

Dinar	  de	  pícnic	  a	  les	  
pistes	  

Tarda	  d’esquí	   Tarda	  d’esquí	   Tornada	  a	  Barcelona	  
	  

berenar	   berenar	  

Dutxes	  i	  temps	  lliure	   Dutxes	  i	  temps	  lliure	  

Sopar	   Sopar	  

Vetllada	   Vetllada	  
	  



Dies	  2,3	  i	  4	  de	  gener	  
Alber	  la	  Bruna,	  Bellver	  de	  cerdanya	  
	  
COST	  de	  les	  colònies:	  	  345€	  
	  
Aquest	  cost	  inclou:	  
-‐  Desplaçament	  a	  la	  casa	  de	  colònies	  i	  a	  les	  pistes	  d’esquí	  
-‐  Estada	  a	  la	  casa	  de	  colònies	  3	  dies,	  2	  nits	  
-‐  	  2	  pensions	  complertes	  :	  esmorzar,	  dinar	  i	  sopar	  	  
	  	  	  	  	  (dinar	  de	  pícnic	  a	  les	  pistes)	  
-‐  Monitors	  acompanyants	  de	  Fundesplai	  de	  cada	  escola	  
-‐  Forfet	  i	  lloguer	  de	  material	  d’esquí	  	  
-‐  4h	  diàries	  de	  classe	  amb	  un	  monitor	  especialitzat	  
-‐  Assegurances	  
	  



INSCRIPCIONS	  
hWps://escoles.fundesplai.org/acPvtats/colonies-‐a-‐la-‐neu-‐poblenou/	  
	  	  
•  Dates	  inscripcions:	  19-‐20	  i	  21	  de	  novembre.	  
•  Atorgament	  de	  places	  per	  ordre	  d’inscripció.	  
•  Pagament	  a	  través	  de	  tarjeta	  de	  crèdit.	  
•  1r	  pagament	  (½	  del	  cost)	  en	  el	  moment	  d’inscriure’s.	  
•  2n	  pagament	  (½	  del	  cost)	  abans	  del	  23	  de	  desembre.	  
	  	  
	  	  
	  
	  
	  

SORTIDA	  
Vila	  Olimpica	  i	  Bogatell:	  6:00h	  c/	  Àlaba	  amb	  Avinguda	  
Icària	  	  
Sant	  Mari:	  6:30h	  c/	  Castella	  (parc	  bombers)	  
	  
ARRIBADA	  
Vila	  Olimpica	  i	  Bogatell:	  18:00h	  c/	  Àlaba	  amb	  Avinguda	  
Icària	  	  
Sant	  Mari:	  18:30	  c/	  Castella	  (parc	  bombers)	  
	  
	  
	  
	  


