SKIBUS 2018-2019 - DIMECRES-DIVENDRES
LA MOLINA --- 41 €
Pack d'esqui 1 dia
La Molina és l’estació degana dels esports d’hivern a Espanya amb el primer remuntador comercial
l’any 1943. En la seva història recull esport i diversió per a tots els públics.
La majoria de la seva extensió està situada a la Cerdanya, té 70 km esquiables repartits en 66
pistes per a tots els nivells, un snowpark de nivell iniciació i mig, i el super pipe més gran dels
Pirineus. A més, dins l’oferta lúdica per al públic no esquiador ofereix un gran nombre d’activitats,
com són excursions en màquina trepitjaneu, raquetes de neu, segway sobre neu o Parc
d¡aventura als Arbres.
A més, té una llarga trajectòria en esdeveniments internacionals, com la Copa del Món d’Esquí
Alpí (2008), els Campionats del Món de snowboard (2011) o els Campionats del Món d’Esquí Alpí
per a discapacitats (2013). Per tant, un llarg passat al darrera i un futur brillant a l’esdevenidor.
Tant a La Molina, com a les comarques de la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès, es pot trobar
una àmplia oferta gastronòmica i hotelera que permet un estada rodona.







Autocar des de Barcelona.
Idiomes: català, castellà i anglès.
Funcionament: des del 15 de desembre fins al 31 Març. Tancat 24/12 25/12, 26/12 i
1/1. El 06/01
Sortides: a les 6.30h.
Tornada Des de La Molina: a les 16h des del pàrquing principal de la Molina (al costat
del telecabina Alp 2500).
Itinerari La Molina: Barcelona OLIVIA PLAZA – Sabadell -Terrassa – La Molina pel
Túnel del Cadí (segons condicions meteorològiques i de la carretera).

HORA SKIBUS
06:30
07:00
07:15
07:45

POBLACIO
Barcelona
Sabadell
Terrassa
Manresa

ADREÇA
Plaça Catalunya 19 , davant Hotel Olivia Plaza
Plaça Mil.lenari ( davant Volvo)
Htl Candido
Avinguda dels Paisos Catalans , a la parada bus urbà "
hipermercat " , queda exactament davant dels cinemes

El preu inclou:





Anada i tornada en autocar
Forfait d'esquí
Assegurança d'esquí
Guia acompanyant des de Barcelona durant el trajecte.

El preu NO inclou ( suplements) :
Lloguer material : 22 € ( Esquí o snow, botes , Pals i casc )
Pic nic : 6.90 € ( Entrepa + beguda +peça de fruita ó café)
LLoc de trobada: Plaça Catalunya 19, davant hotel Olivia Plaza Cal presentar-se 15 minuts
abans

Opcional i de pagament directe a la botiga: lloguer de roba d'esquí a l'arribada que consta de
anorac, pantaló, ulleres, guants (22€)
Informació addicional a la compra:













Es requereix un mínim de 25 persones. En cas de no arribar-se al mínim, l'agència té dret
a anul·lar el viatge i reemborsar al consumidor totes les quantitats abonades, sense que
el client tingui dret a indemnització.
Les sortides seran subjectes sempre a les condicions de neu que hi hagi a l'estació. En
cas què no es pugui esquiar aquell dia es facilitarà un voucher per al mateix servei un
altre dia de la setmana (sempre que tingui la mateixa tarifa) o s'abonarà l'import pagat
pel client.
És imprescindible portar a mà el document d’identitat o passaport de tots els components
de la reserva per tal que l’assegurança tingui validesa.
Els nens menors de 4 anys que no esquiïn només pagaran transport. (15 €) Si el nen vol
esquiar, haurà de comprar un forfet especial a pistes.
Els nens d'entre 4 i 15 anys han d’anar acompanyats d'un adult.
Els joves d’entre 16 i 17 anys que viatgin sols obligatòriament han de portar una
autorització signada pels pares o tutors legals (dues còpies) que haurà d’anar
acompanyada d'un telèfon de contacte.

Organització tècnica:

Información i reservas: Agència VIATGES PLUS SA
Producte especial VIATGES PLUS S.A (G.C.58MD)

www.sagales.com

