
Aprofita i vine a practicar un esport 
tant divertit com l’esquí o el snow a 
l’Alberg Mirador a peu de pistes de 
l’estació Port del Comte. 
Disposa d’habitacions de 4, 8 i 16 places 
amb bany i televisió a la mateixa, 
piscina coberta, internet i Wifi.
Un equip de monitors amb moltes hores 
d’experiència estan tot el viatge al 
servei dels alumnes per ensenyar, 
coordinar i gaudir tots plegats d’uns 
dies inoblidables sempre sota control. 
Es realitzaran les activitats pròpies 
d’esquí i activitats post-esquiada, totes 
elles dirigides pels nostres monitors 
(trineus, raquetes, tubbis, tir amb arc, 
activitats de lleure...) · El preu basat en 50 persones inclou: 

-Allotjament al Alberg Mirador, a peu de 
pistes  en règim de PC.
-Forfait pels dies escollits.
-Assistència en el lloguer de material.
-Casc per a tots els dies.
-Classes d’esquí tot el dia.(1 monitor per cada 
10-12 alumnes).
-Animació i activitats, tarda i nit amb 
monitors de lleure ( Karaoke, xocolatada, 
gimcana, trineus, cursa d’orientació...). 
-Vigilància durant els àpats pels monitors de 
lleure, i servei de piscina coberta.
-Festa de comiat i lliurament de diplomes. 
Gratuïtats per a professors (3 per cada 50 
alumnes).
-Assegurança de responsabilitat civil.
-Talonari d'autofinançament. 

ESTADES TEMPORAD

A BAIXA

TEMPORAD

A ALTA

1 nit + 2 dies 119,95€ 129,90€

2 nits + 3 dies 189,95€ 199,90€

3 nits + 4 dies 258,00€

4 nits + 5 dies 308,50€

5 nits + 5 dies 333,50€

Per a més informació i reserves podeu trucar al 973484038 o al 608191255, si el que voleu es més informació sobre les 

instal·lacions podeu consultar la web www.albergmirador.com i sobre  l’estació d’esquí  www.portdelcomte.net

· El preu no inclou:

-Dinar el primer dia (opcional: 7,70€)
-Material d’esquí: 6,80€ /dia
-Material snow : 10,80€/dia
-Circuit de Tubbis: 6,50€
-Transport d’anada i tornada

· ALTRES SERVEIS QUE PODEU CONSULTAR

- Programa setmana blanca amb 2 o 3 hores de classes d'esquí o snow

Temporada Alta ( De Dimecres a Divendres)

Temporada Baixa :

• Totes les setmanes de Dilluns a Dimecres,

• Del 8 a 12 de Gener ,

• a partir del 12 de març  de Dilluns a Divendres

· Nota: Tots el preus amb 10% IVA inclòs

http://www.albergmirador.com/
http://www.portdelcomte.net/

