Des de l’AMPA organitzem un any més, la fantàstica sortida a la neu!!!
Prepareu trineus i esquís perquè repetim a FORMIGUERES el cap de setmana
27,28 i 29 de gener de 2012 (Centre les Isards www.les-Isards.com )
Els interessats ens hauríeu de retornar el full amb les opcions escollides d’allotjament
abans del proper dijous 1 de desembre.

OPCIÓ 1: Arribar divendres al vespre (2 nits)
-

-

Divendres 27: Sopar i dormir
Dissabte 28: Esmorzar, dinar (pícnic), sopar i dormir
Diumenge 29: Esmorzar i dinar(pícnic)

OPCIÓ 2: Arribar dissabte al matí (1 nit)
-

-

Dissabte 28: sopar i dormir
Diumenge 29: Esmorzar i dinar(pícnic)

Descomptes infants: Els nens entre 2-3 anys paguen el 50%. Els nens menors de 2 anys no
paguen. (Recordeu que no disposen de llitets. Cadascú se l’ha de portar).
Taxa de séjour : 1 € per persona pel cap de setmana (està inclosa en els preus del formulari)
Material d’esquí: Equip complet : 8 euros/dia, ens portaran l’equip directament a l’alberg.
Pel que fa al forfait, cursets d’esquí, així com talles d’esquí i botes, ho concretarem més endavant
Pagaments i terminis: Cal que retorneu aquesta part de la butlleta a la bústia de l’AMPA abans de
l’1 de desembre amb el resguard del pagament del 50% per tal de poder fer la reserva.
El segon pagament s’ha de fer abans del 19 de gener de 2012.

N. compte : 2081 0454 78 3300003262

Nom de la família:
Nombre persones:
Preu total:
1r Pagament:
2n Pagament:
Mail de contacte:
Opció 1, dv., ds., dg. pensió completa
Opció 1 nens
Opció 2, ds. i dg. pensió completa
Opció 2 nens
Nens entre 2-3 anys
50% menys
Nenes < 2anys
Lloguer material 1 dia
Lloguer material 2 dies
TOTAL PERSONES
TOTAL PREU

preu
76 €
66 €
41 €
36 €
res
8€
16 €

n. pers.

Preu

