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Els preus inclouen l'allotjament en règim de pensió completa (des del sopar del primer dia fins al dinar del darrer dia), els forfets, les classes 
d'esquí amb monitors titulats (segons el Reial decret 319/2000, de 3 de març) i el lloguer de material d'esquí amb casc i assegurança a pistes.

Per fer la reserva, truca’ns al 93 483 83 63 
o envia’ns un correu a xanascatescoles@gencat.cat.
Consulta totes les propostes i els preus al web xanascat.gencat.cat

Segueix-nos a:

Preus per alumne
a partir de:

 
 

236,35 €

 
 

236,35 €

Esquia a la Molina
3 dies, 2 nits
· Alberg La Molina Xanascat. Inclou el transport d'anada i tornada entre   
l'alberg i les pistes d'esquí, i les activitats que es fan després de sopar          

· Alberg Planoles Xanascat. Inclou activitats després de sopar

Esquia a Vall de Núria
3 dies, 2 nits
· Alberg Núria Xanascat. Inclou el cremallera, les activitats de després       
de sopar i un matí de multiactivitats 
· Alberg Planoles Xanascat. Inclou el cremallera diari, les activitats            
de després de sopar i un matí de multiactivitats

Esquia a Portainé
3 dies, 2 nits
· Alberg Tremp Xanascat. Inclou dos dies d’esquí i un matí de multiactivitats              

Practica l'esquí nòrdic i molt més
2 dies, 1 nit
· Alberg La Seu d’Urgell Xanascat. Inclou un dia d’esquí nòrdic i un matí   
de raquetes de neu

Viu la neu de manera diferent!
Programa d’activitats alternatives a l’esquí 
3 dies, 2 nits
· Alberg La Molina Xanascat
· Alberg Núria Xanascat

220,51 €

204,59 €

209,59 €

169,56 €

115,16 €

149,06 €
136,59 €

Esquia a Baqueira-Beret
3 dies, 2 nits
· Alberg Era Garona (Salardú). Inclou tres dies d’esquí 291,00 €

Esquia a Vallter 2000
3 dies, 2 nits
· Alberg Sant Joan de les Abadesses Xanascat. Inclou dos dies d’esquí      
i un matí de raquetes de neu 177,84 €


