Carnaval na Neve ’18

Academia de Formação de Ski e Snowboard

Cerdanya - Pirinéus Orientais
11 a 16 fevereiro
Sócios AFUM, AAEUM e AAUM (habitação 4 pessoas):
Preço/Pessoa .............................................................................................................................................................
Preço/Criança 8 - 12 anos .........................................................................................................................................
Preço/Criança 6 - 7 anos* .........................................................................................................................................

495,00€
465,00€
409,00€

*Crianças com idade inferior a 6 anos, em condições especiais, a confirmar com a organização

N/ Sócios AFUM, AAEUM e AAUM (+14,50€)
Inclui:
Estadia 5 noites, c/ regime meia pensão, Park-Hotel Puigcerdà & SPA - www.hotelparkpuigcerda.com/
Almoço nas estâncias.
Forfaits diários para acesso aos meios mecânicos.
Cursos ski e snowboard - 3 horas diárias (inclui treino competição nas classes avançadas – crianças inclusive).
1 “free pass” para o “ski noturno” (inclui picnic).
Seguro Espanhol (ski e snowboard).
Acompanhamento do Staff aos iniciados (tarde) e crianças (todo o dia).
Acompanhamento do Staff durante toda a Organização.
Crianças entre os 6 e os 12 anos: Cursos de 5h Diárias – (3h manhã + 2h tarde) c/ acompanhamento do monitor ao almoço

SUPLEMENTOS:
Material:
Aluguer de material de esquí 5 dias (Skis, Botas, Bastões e Capacete) .....................................................................
Aluguer de material de snow 5 dias (Tábua de Snowboard, Botas, Capacete e Protecção Pulsos) ..........................

41,50€
51,50€

Transporte:
a) Transporte de Autocarro C/ transfer .........................................................................................................

62,50€

(Inclui o transfer Aeroporto Barcelona ↔ Cerdanya e Hotel ↔ Estâncias)
11 fevereiro (domingo): 17h00 (+/-) saída aeroporto Barcelona → Cerdanya
16 fevereiro (sexta):

15h45(+/-) saída Cerdanya → aeroporto Barcelona
- permite ligação aos voos das 19h45 (ryanair) e 20h05 (vueling) - Barcelona-Porto
18h00 (+/-) saída Cerdanya → aeroporto Barcelona
- permite ligação ao voo das 22h005 (ryanair) - Barcelona – Porto

b) Transporte de Autocarro Hotel ↔ Estâncias ............................................................................................

39,50€

Transporte de Avião - opções:
- Opção de compra efectuada pelos participantes (ver as horas dos transferes 11 e 17 fevereiro)
- Opção de compra efectuada pela Organização (colocar na ficha de inscrição) – sujeito ao preço na data da operação

Seguro*:
Seguro Platina | 11 a 17 fev (DTR 5000€) ..........................................................................................................
*Adesão Obrigatória (inclui Despesas de Tratamento e Repatriamento (DTR))

Alojamento:
Habitação Dupla (por pessoa/semana) .....................................................................................................................
Habitação Tripla (por pessoa/semana) ......................................................................................................................
Suite(4Pax/Família) (por pessoa/semana) .................................................................................................................
Suite(5Pax/Família) (por pessoa/semana) .................................................................................................................
Suite(5Pax/Grupo) (por pessoa/semana) ..................................................................................................................

Inscrições/informações:

carnavalnaneve@gmail.com

31,50€

45,50€
15,50€
18,50€
15,50€
18,50€

