PAQUETS D´AVENTURA A LA NEU
activitat

LADAKH
activitat

activitat

ALASKA
activitat

ANTÀRTIDA LAPÒNIA

activitat

ALASKA
Disfrutaràs d'una posta

de sol a 2.500m i
baixaràs esquiant 700m de desnivell amb una nit de lluna plena.
Descobriràs una experiència

única i irrepetible!!

10.30 Recepció en el nostre centre
11.00 Banys termals a Dorres
13.00 Fi de l'activitat i trasllat a La Molina
16.00 Recepció en el nostre centre
16.30 Ascensió amb el telecabina a 2.200m.
16.45 Inici de l'itinerari al Niu de l'Àliga
17.15 Contemplació de la posta des sol a 2500m i cremat calent
20.00 Sopar
21.00 Inici del descens nocturn
22.00 Fi de l'activitat

Aquesta activitat sols és apte per esquiadors amb un nivell mínim de paral·lel.

Dormir i esmorzar en Guîte de l'Hotel Niu dels Falcons
INCLOU
Guia
Material necessari
Pica-pica
Activitats
Allotjament MP
Guîte Niu dels Falcons

pack sencer

sols activitat

240 € 146 €
per persona

per persona

Grup d´Aventura NATURNEU - Escola d´Esquí ALTA CERDANYA - Club d´Esquí MEGANEU -972 145 062 - 697 764 194 altacerdanya@altacerdanya.com

activitat

LAPÒNIA
T'enlairaràs per sobre de les muntanyes i per sobre dels llacs de La Cerdanya,
i gaudiràs d'unes vistes espectaculars. T'endinsaràs en un bosc màgic de nit,
on et sometrem a proves de supervivència per acabar el dia
amb uns relaxants banys termals.

10:30 Recepció al centre
11:00 Vol amb helicòpter
12.00 Passejada amb motos de neu
12:30 Mushing
17:30 Excursió nocturna amb raquetes de neu
Orientació i proves de supervivència
Pica-pica a l'interior d'un iglú
19.45 Spa
20.00 Sopar romàntic, dormir i esmorzar

INCLOU

Dormir i esmorzar en Guîte de l'Hotel Niu dels Falcons

Guia
Material necessari
Pica-pica
Activitats
Allotjament MP
Guîte Niu dels Falcons

pack sencer

sols activitat

387 € 293 €
per persona

per persona

Grup d´Aventura NATURNEU - Escola d´Esquí ALTA CERDANYA - Club d´Esquí MEGANEU -972 145 062 - 697 764 194 altacerdanya@altacerdanya.com

activitat

LADAKH
Gaudiràs d'una excursió espectacular
per la Vall de la Ringueta, reposarem forces a
l'interior d'un iglú, i tot aprenent tècniques de supervivència,
seguiment de rastres d'animals i nocions de flora i fauna de l'alta

muntanya.

A la tarda, et portarem a unes desconegudes i naturals termes salvatges
on podràs relaxar-te i gaudir d'un bon cava sota la llum de la lluna.
A la nit, et prepararem un sopar

romàntic en una guîte molt especial!

15.00 Recepció en el nostre centre i equipament
15.30 Inici excursió amb raquetes ( Vall de la Ringueta)
16.30 Piscolabis a l'interior d'un iglú
17.30 Fi de l'excursió
18.00 Acompanyament a termes salvatges
(Prats de Balaguer, Conflent )
19.30 Banys termals i relax
20.00 Pica-pica amb cava
21.30 Fi de l'activitat i trasllat a l'hotel.

INCLOU

Dormir i esmorzar en Guîte de l'Hotel Niu dels Falcons

Guia
Material necessari
Pica-pica
Activitats
Allotjament MP
Guîte Niu dels Falcons

pack sencer

sols activitat

166 € 72 €
per persona

per persona

Grup d´Aventura NATURNEU - Escola d´Esquí ALTA CERDANYA - Club d´Esquí MEGANEU -972 145 062 - 697 764 194 altacerdanya@altacerdanya.com

activitat

ANTÀRTIDA
Disfrutaràs d'una excursió per antics camins forestals
amb motos de neu, gaudiràs de reptes d'orientació i de supervivència
per acabar el dia relaxante en un balneari d'aigües termals.
11.00 Recepció en el nostre centre i equipament
11.30 Excursió amb motos de neu
12.30 Proves de supervivència amb raquetes
Pica-pica a l'interior d'un iglú
14.00 Fi de l'activitat i descans
18.00 Banys en el balneari de Lló
20.00 Sopar, dormir i esmorzar en Guîte Niu dels Falcons

INCLOU

Dormir i esmorzar en Guîte de l'Hotel Niu dels Falcons

Guia
Material necessari
Pica-pica
Activitats
Allotjament MP
Guîte Niu dels Falcons

pack sencer

sols activitat

236 € 142 €
per persona

per persona

Grup d´Aventura NATURNEU - Escola d´Esquí ALTA CERDANYA - Club d´Esquí MEGANEU -972 145 062 - 697 764 194 altacerdanya@altacerdanya.com

