
Palma, 23 de gener de 2012

Benvolguts pares i benvolgudes mares,

El  viatge  ja  està  enllestit  i  estam en  disposició  de  poder  donar-vos  el  pla 
d’activitats i el pressupost.

Com ja  sabeu,  anam a  esquiar  a  la  Cerdanya,  a  l'estació  La  Masella.  Els 
acompanyants del viatge són en Joan Bover, na Magdalena Estelrich i na Maria 
Pizà.

SORTIDA:  dilluns  6  de  febrer  amb  el  vol  UX  6156  a  les  10.05h  (Palma  - 
Barcelona). Hem de ser a l’aeroport a les 08.30h. Facturarem una maleta i, 
a la bossa de mà, hem de dur entrepans per al dinar del primer dia. La beguda 
la comprarem pel camí.
Per tal de prevenir embussos i problemes al control de passatgers, procuram 
no dur líquids, tisores, ganivets, clauers punxants, llimes d’ungles i/o objectes 
de metall dins la bossa de mà o dins les butxaques. 

TORNADA: divendres 10 de febrer amb el vol UX 6073 a les 17.15 h (Barcelona 
– Palma). Arribarem a Palma devers les 18.10h

El plàning previst és:

dilluns 6
Palma-Barcelona-La Masella
Recollida de material i allotjament a l'hotel

dimarts 7 Esquí/snowboard

dimecres 8
Esquí/snowboard
17h Visita i bany termal a les termes de Dorres

dijous 9 Esquí/snowboard

divendres 10
Esquí/snowboard 
Trasllat a l'aeroport i retorn a Palma

Estam en  règim de  pensió  completa  a  l'hotel  Alp.  El  preu  inclou  els  vols, 
trasllats, assegurança, allotjament, forfets, 2 hores diàries de curset, el lloguer 
del material i l'entrada a les termes.

Hotel Alp La Masella
Avda Josep Maria Bosch i Aymerich s/n
17538 Alp (Girona)
Telf. 972 144 201 



El preu és el següent:
Viatge (Uniski) 458,60

Despeses 
acompanyants

56,51

Entrada termes Dorres 3,75

Despeses imprevistes* 4,25

Subtotal 523,11

Beneficis activitats 160,11

TOTAL 363,00
*Aquestes  despeses  són  per  eventualitats,  com  per  exemple  algun 
medicament o taxi. El sobrant d'aquesta quantitat, en cas que n'hi hagi, serà 
retornat en forma de descompte de les sortides/activitats del segon trimestre o 
es destinarà a alguna necessitat de la classe.

El preu és el mateix per a tots, tant si han optat per la modalitat esquí com 
snowboard. Us pregam que ingresseu aquesta quantitat al compte de Caixa 
Colonya 2056 0009 78 4102001597. A concepte, podeu posar Viatge 4t d'ESO i 
el  nom de l'alumne/a.  Si  feu l'ingrés a un caixer automàtic,  podeu escriure 
aquestes dades a mà al resguard que us sortirà. En qualsevol cas, és necessari 
que ens faceu arribar bé l'original, bé una fotocòpia d'aquest resguard entre 
demà mateix i dimarts 31 de gener com a màxim.

A classe hem parlat d'altres aspectes com les normes, la roba necessària o els 
doblers aproximats que necessitarem.

Això és tot. Estic a la vostra disposició per aclarir dubtes, si voleu alguna cosa 
em podeu escriure a maestelrich@matadejonc.cat. Ens trobarem a l’aeroport. 

Atentament,
Magdalena Estelrich
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