
CIRCULAR INFORMATIVA SETMANA BLANCA 21-22 
ESO I BATXILLERAT

ESTACIÓ D'ESQUÍ La Masella. Pirineu Català. La Cerdanya
PREU DEL VIATGE 420 €

DATES DEL VIATGE 24 al 28 de gener. 

ACTIVITATS 
PRINCIPALS

 Iniciació i perfeccionament d'esquí /surf de neu
 Convivència i participació lúdica en companyia d'alumnes/as i 

professorat

EL PREU INCLOU  Transport en modern i còmode autocar. Autopistes en els 
trams existents

 Estada a Alp  Hotel *Masella. Amb animació i piscina 
climatitzada.

 Règim de pensió completa (4 PC)
 Forfet de remuntes il·limitats 4 dies.
 4 esmorzars en hotel
 Lloguer de material 4 dies, esquí alpí o snow, casc inclòs.
 8 hores de classes d'esquí (2 diàries)
 Assistència per receptiu, i un coordinador 24 h amb el grup 

amb vehicle de suport.
 Gratuïtats per a professors ràtio (1 x 15)
 Esquí nocturn el dijous a la vesprada
 Assegurança d'assistència en viatge, pràctica de l'esquí i R.C. 

de viatgers Segur de ANULACIÓ, INCLOU TOTA LA CASUISTICA 
COVID

RESERVA DEL VIATGE,
FORMA DE 
PAGAMENT 
I + INFO

 En el següent enllaç de l'agència VIAJES TRANSVIA 
https://www.transviaxperience.com/viaje/distritomaritimo-

esquimasellaesobach.html/

TERMINIS DE 
PAGAMENT

 Primer termini 15 de novembre 140€
 Segon termini 10 de desembre 140 €
 Tercer termini 10 de gener 140 €

https://www.transviaxperience.com/viaje/distritomaritimo-esquimasellaesobach.html/
https://www.transviaxperience.com/viaje/distritomaritimo-esquimasellaesobach.html/


CIRCULAR INFORMATIVA SETMANA BLANCA 21-22 
CICLES FORMATIUS 

ESTACIÓ D'ESQUÍ La Masella. Pirineu Català. La Cerdanya

PREU DEL VIATGE 420 €

DATES DEL VIATGE 24 al 28 de gener. 

ACTIVITATS 
PRINCIPALS

 Iniciació i perfeccionament d'esquí /surf de neu
 Convivència i participació lúdica en companyia d'alumnes/as i 

professorat

EL PREU INCLOU  Transport en modern i còmode autocar. *TRANSVIA *GO
 Autopistes en els trams existents
 Estada en *Abrigall *Hostel a peu de pistes
 Règim de pensió completa (4 PC)
 Forfet de remuntes il·limitats 4 dies.
 4 esmorzars en el *hostel
 Lloguer de material 4 dies Esquí / *Snow, equip complet amb 

casc.
 Classes d'esquí  9 hores i programa tècnic de OUTBACK 

SERVICES
 Assistència per receptiu, coordinador 24 hores i vehicle de 

suport per a mobilitat.
 1 professor acompanyant x cada 15 alumnes.
 Esquí nocturn els dijous de 18.00 a 20.00 Hrs.
 Segur d'assistència en viatge, pràctica de l'esquí  i R.C. de 

viatgers (veure pòlissa)
 Assegurança de ANULACIÓ, INCLOU TOTA LA CASUISTICA  

COVID:(veure pòlissa)

RESERVA DEL 
VIATGE, FORMA DE 
PAGAMENT
 I + *INFO

 En el següent enllaç de l'agència VIAJES TRANSVIA 
https://www.transviaxperience.com/viaje/distritomaritimo-

esqui22ciclos.html

TERMINIS DE 
PAGAMENT

 Primer termini 15 de novembre 140€
 Segon termini 10 de desembre 140 €
 Tercer termini 10 de gener 140 €


