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Responsabilitat civil, monitors d’El Collell, servei de bus,  coordinació directa amb l’escola, assegurances, 
talonaris d’autofinançament, preu amb tot inclòs...

Evitar problemes, garantia d’èxit!

amb nosaltres no tindreu problemes!

BUS + VALLNORD + NATURLANDIA + MONITORS D’EL COLLELL + ALBERG

La suma ideal per dur a terme les vostres colònies de neu!

la combinació perfecta: 

L’Assistència mèdica, la Responsabilitat civil i l’Assegurança d’accidents que tenim contractades, assumeixen 
del primer fins l’últim minut dels alumnes a les nostres colònies.

La seguretat dels alumnes i la vostra tranquil·litat per davant de tot!

la responsabilitat de les colònies és nostra

preus especials
per mestres i professors 

Totes incloses en el preu:
Tobotronc + Làser tag + Tobogan tubby  + Visita Parc d’Animals amb raquetes

També gaudirem fora pistes!

activitats après esquí a naturlàndia

El nostre preu no varia en funció de la temporada baixa, mitja o alta.
Us oferim un únic preu molt competitiu amb tot inclòs:

Servei de bus:
   Escola - Andorra (anada i tornada) 
   Alberg -  Pistes (anada i tornada)

Monitors d’El Collell a temps complet.

Allotjament i àpats a l’alberg de Naturlandia.

4 dies de forfait a Vallnord Pal-Arinsal.

2h diàries de classes amb monitors de
Vallnord (esquí o snowboard).

Adéu a la lletra petita i a la paraula “opcional”...  Amb nosaltres tot inclòs!

preus clars amb tot inclòs

per què escollir-nos?

Colònies Neu Andorra

Els professors acompanyants us podreu 
beneficiar de preus especials durant l’estada.

Material d’esquí (casc inclòs).

4 dinars a pistes (self-service).

Guarda esquís a pistes.

Entrega de diplomes (esquí o snowboard).

Activitats Après esquí a Naturlandia.

Talonaris d’autofinançament.

Assegurança d’accidents, de viatge, mèdica i
Responsabilitat Civil.



Gestió prèvia amb l’escola per dissenyar conjuntament l’estada, escoltar les vostres propostes i 
assegurar el correcte funcionament de les colònies.

comunicació directa

Gràcies a l’acord amb la companyia d’autobusos Calella Moventis, us oferim les 
vostres colònies de neu amb el transport inclòs de TOTS els desplaçaments:

Escola - Andorra (anada i tornada) 
Alberg -  Pistes (anada i tornada)

L’objectiu d’aquest servei és:

Us oferim el millor preu:
Oblideu-vos de pagar el bus sencer, ara només pagareu per les places
contractades! (mínim a pagar 40 places)

Integrem l’autobús dins el preu de les colònies de cada assistent.
Facilitar-vos el càlcul del cost de cada assistent.

Us simplifiquem la feina al màxim.
Ja no haureu de perdre el temps demanant pressupostos.

servei d’autobús inclòs

Com?
Oferim gratuïtament 1 talonari d’autofinançament per alumne/a.
Amb la venta del talonari pot aconseguir 150€ que les famílies s’estalviaran!
Talonari: 50 butlletes, PVP: 3€/butlleta.
Premi: una bicicleta de muntanya o l’equivalent monetari (300€).

Què heu de fer?
Els mestres no heu de fer res. 
Entregueu els talonaris que us farem arribar als alumnes que ho desitgin i nosaltres ens ocuparem de la resta.

ajudem als alumnes a finançar les colònies (150€)
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Colònies Neu Andorra

A diferència de moltes altres ofertes, i perquè realment pugueu 
estar més tranquils,  amb nosaltres, NO ANEU SOLS!

Compteu amb l’ajut i el reforç d’un equip de monitors d’El Collell 
que portaran el pes de les colònies durant tota l’estada: rebuda a 
l’alberg de Naturlandia; ajuda en la instal·lació, acompanyament i 
assistència a l’Estació; gestió de forfaits; ajuda en el lloguer; 
vigilància al temps lliure; reforç als menjadors, activitats de nit...

Una gran ajuda durant totes les colònies de neu!!

monitoratge d’el collell a temps complet:

RÀTIO alumnes/monitors:
25 - 40: 2 monitors
41 - 65: 3 monitors
66 - 90: 4 monitors
91 - 125: 5 monitors


