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Cap de setmana a la
Vall de Núria (16/17/18 març)

* En habitacions de 2 i 2 amb
suplement

El Grup Excursionista de TMB organitza una sortida d’una nit a la Vall de Núria (HOTEL).
Autocar, cremallera i telecabina inclòs en el preu!
Punt de trobada: plaça Tetuan, parada del bus 54 costat mar i Besòs.
Dia: dissabte 17/3 a 7:30h del matí, per la gent que decideixi anar en autocar i finalitzarà el
diumenge vora les 20:00h al mateix lloc.
Preus dels serveis obligatoris: Inclou PC d´1 dia
(dinar + sopar dissabte + esmorzar diumenge)
+ cremallera + telecabina + Autocar
Habitació doble 1 ad + 1 nen 4-14 anys

Preus dels
serveis opcionals:
166,35€

Hab. doble 2 adults

172,75€

Hab. doble amb supletori 2 ad + 1 nen < 4 anys

172,75€

Hab. doble amb supletori 2 ad + 1 nen 4-14 anys

225,15€

Hab. doble amb supletori de 3 ad

248,75€

Hab. familiar estàndard 2 ad + 2 nens 4-14 anys

277,55€

Hab. familiar estàndard 3 adults

248,75€

Hab. familiar estàndard 4 adults

324,75€

Per les persones interessades en dues nit els
preus de 2 PC + cremallera + telecabina són:
Hab. doble

300,30€

Hab. doble amb supletori 2 ad + 1 nen 4-14

391,65€

Hab. familiar estàndard 2 ad + 2 nens 4-14

483,05€

Dinar diumenge
Forfait
Assegurança d’esquí

18,65€ adult
12€ nen
12,80€ adult/dia
9,52€ nen/dia
3€/dia

Lloguer material esquí complert

14,85€/dia

Excursió raquetes (inclou material i monitors) 19,10€ (mínim 10 pers.)
Classes col·lectives d’esquí (2 h). mínim 6 pax 22€/ alumne (mateix niv.)
Classes individuals (2 h). Mínim 2 alumnes 37€/ alumne (mateix niv.)
Taller d’astronomia (nit del dissabte)
-Situació amb un punter làser d’estrelles i
constel·lacions visibles. (20’ aprox.)
-Observació amb un telescopi 20’’newtonià de
planetes, estrelles dobles, nebuloses, etc. (30’ min.)

Les places són limitades i s’atendrà la petició per rigorós ordre de sol·licitud.
S’haurà de fer un primer pagament equivalent al 50% de l’import total i un segon pagament uns
dies abans de la sortida.
Contacte: Manuel Iribarne (miribarne@tmb.cat) i Sònia Domínguez (sdominguez@tmb.cat)
Reserves: FGC Turisme i Muntanya. 932 041 041 (grups@turismefgc.cat).
Demanar per grups i comentar que sou del Grup TMB.

5,60€/pers.
(mínim 20
persones)

