
         

 

 

SORTIDA A LA NEU 

 
 UN ANY MÉS ANEM A LA MOLINA!!! 

CAP DE SETMANA AMB PENSIÓ COMPLETA EN L’ALBERG MARE DE DÉU 

DE LES NEUS. LA SORTIDA SERÀ DEL 17 AL 18 DE FEBRER DEL 

2018.  

 
Disposem de 243 places, unes amb bany i altres sense. Per a poder fer la reserva, L’Alberg ens demana 
una paga i senyal (no retornable, excepte en casos excepcionals). El pagament es farà en dues 
vegades.  
 
Els preus són els següents:  

 
 Menors de 3 anys: estada gratuïta compartint llit amb adult i sense dret a pensió completa. En el 

cas de què el nen mengi a l’alberg serien 8€/estada tant per SOCIS com NO SOCIS 
 De 4 a 6 anys   PREU SOCI 20€   NO SOCI 23€ 
 De 7 a 13 anys,  PREU SOCI 29€  NO SOCI 32€ 
 Majors de 14 anys:   PREU SOCI 39€   NO SOCIS 43€  

 
S’informa que es donarà preferència als SOCIS del AMPA. Les reserves es faran mitjançant la 
web, tant per als socis com per als no socis (Els no socis tindran que posar en l'apartat 
“Observacions”, amb quina família venen sòcia del AMPA). Ens posarem en contacte telefònicament o 
per correu electrònic per informar-vos de la disponibilitat de la plaça. 
 
El primer pagament dels SOCIS consistirà en: 
 

 De 4 a 6 anys    10€ SOCIS  

 De 7 a 13 anys   15€ SOCIS  

 Majors de 14 anys   20€ SOCIS 
 

Per reservar la plaça o podeu fer a través de la web: 
 
 
  https://goo.gl/forms/SvXmurKtkq3I2j7C2  o a través del mòbil 
 
 
 
I per als que estigueu interessats, també hi ha el curset d'esquí el qual també podeu reservar a través 
de la web: 
 
 

 https://goo.gl/forms/lMtsovE47bKGwMv22 , o a traves del mòbil 
 

 

Teniu fins al 6 de Desembre per a omplir els formularis. El primer pagament és farà el 11 de 
Desembre de les 17:15h a 18:45 hores al C.E. Valldaura (C/.Santa Engràcia).  El segon pagament es 
realitzarà al Gener. 
 
El desplaçament fins a L’Alberg es farà mitjançant transport propi. 
 
La nit del dissabte hi haurà animació per a tothom. 
 
 

Us esperem per a passar un gran cap de setmana junts!! 

https://goo.gl/forms/SvXmurKtkq3I2j7C2
https://goo.gl/forms/lMtsovE47bKGwMv22

