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Activitats en família

CURSETS ESQUÍ - Pack temporada Completa
La Molina i Masella, amb instal·lacions ideals per tots els nivells d'esquí i en especial pels
debutants, ens permet oferir-vos classes d'esquí per totes les edats i nivells d'esquí.
Amb els nostre equip propi d’instructors/educadors, amb àmplia experiència i en contínua
renovació didàctica, us oferim cursets de TEMPORADA per a tots els festius escolars ...
Temporada Completa (fins a 60 dies) 5h./dia - Fins els 8 anys

850,00 € alumne

Temporada Completa (fins a 60 dies) 5h./dia - Des dels 9 anys

1.015,00 € alumne

Dies de lliure disposició pels tots els caps de setmana i festius escolars
Horari de classes de 09.00 a 14.00 h.

A partir de 5 anys - Grups fins a 8 alumnes
Cursos nivell Formatiu, Tecnificació I i Tecnificació II
Inclou : Instructor, impostos i TRANSPORT des de Castellar de n’Hug

Des de CINGLES, us gestionem el lloguer de material i l'adquisició de forfets,
a uns preus SÚPER INTERESSANTS !!!
S’atendran les sol·licituds per ordre d’arribada i s’acceptaran en funció de la disponibilitat de places. El número de guies pot variar en funció dels participants finals. Les condicions meteorològiques poden condicionar
l’activitat. Serà sota el criteri del guia, anular o variar recorreguts si les condicions no són les adients o poden afectar la seguretat dels participants. De la mateixa manera, si hi ha cap participant que no disposa del material
indispensable, o demostrés un comportament que posi en perill a ell mateix o a cap altre participant segons el criteri del guia, se’l cridarà l’atenció i en els casos que així s’escaigui es donarà per acabada la seva
participació a l’activitat, retornant-lo a l’inici, sense que aquest tingui res a reclamar. En casos de menors d’edat, caldrà autorització dels seus pares o tutors.
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