PRESSUPOST CENTRE EXCURSIONISTA
VILASSAR DE DALT (LA MASSA)
Activitat hivernal 2018 de caràcter social
Duració: 2 dies

FREE FLOCKS MUNTANYA I ESQUÍ, S.L.
El Pont de Suert
Lleida
CIF: B64968456
Òscar Alemán Milán
www.oscaraleman.com
Guia UIAGM
Tel: 630 20 35 55
www.freeflocks.com
info@freeflocks.com

Activitats:
Dia 1
•

Opció 1: Taller de progressió en cascades de gel a Cavallers o Vall de Mulleres.

•

Opció 2: Excursió amb raquetes per la Vall de Boí o la Vall de Barravés.

•

Al vespre es pot plantejar alguna xerrada tècnica de seguretat hivernal.

Dia 2
•

Opció 1: Ascensió d’iniciació a l’alpinisme. Exemples: Aresta nord del Cerví de Durro 2.600m o
al Tuqueta del Lac Redon 2.539m.

•

Opció 2: Excursió amb raquetes de neu i pràctiques de seguretat hivernal, allaus i
supervivència.

Lloc: El Pont de Suert – Vall de Boí
Grup: Min. 7 pax

Preu:
•

Opció 1 100 €/persona. Grup mínim 4 pax i màxim 6 pax. Hi haurà piolets tècnics de test
inclosos. Si algú no disposa de casc i arnés estarà inclòs al preu. Cal portar grampons personals.
Lloguer de grampons 5€. Cal portar arva, pala i sonda per l’ascensió, lloguer del kit 5€

•

Opció 2 60 €/persona. Grup mínim 5 pax. Lloguer raquetes de neu 10€ (2dies). Lloguer d’arva,
pala i sonda 10€. De forma excepcional es podria fer una excursió el primer dia prescindint del
kit d’allaus i aleshores només faria falta pel segon dia a 5€.

Nota 1: El preu del lloguer és molt inferior al preu de mercat, de tal manera que les unitats
disponibles són limitades i dependrà del número de persones que s’apunti. S’ha fet així perquè s’entén
que potser algú ja te el material i amb la voluntat de facilitar. Es seguirà ordre de reserva per assegurar
el material.
Nota 2: Els menors de 16 anys tenen un 10% de descompte en les nostres activitats. Els tècnics que
impartiran la formació estan titulat segons la normativa vigent.
Allotjaments:
•

Bunglows Càmping Alta Ribagorça 25€/pers ½ pensió

•

Hotel Costa (Pont de Suert) 37€/pers ½ pensió

•

Casa Pernalle (Erill la Vall) 50€/pers ½ pensió

