Andorra 3 dies
PC - Entrades incloses

1r dia: PUNT D’ORIGEN – LA SEU D’URGELL – ANDORRA LA VELLA
Sortida del centre a primera hora del matí, en direcció a la Seu d’Urgell, ens traslladarem al Parc
Olímpic del Segre per realitzar l’activitat de piragüisme i seguidament la de ràfting. Dinar lliure (No
inclòs). Un cop acabades les activitats trasllat a Andorra. Sopar i allotjament.
2n dia: ANDORRA LA VELLA (ERMITA MERITXELL / ORDINO)
Esmorzar a l’hotel.
Sortida per visitar l’ermita de Meritxell, patrona del Principat,
construïda per Ricard Bofill. Continuarem cap a la població d’Ordino
i la seva vall, per passar-hi el matí i contemplar les seves esglésies
romàniques. Dinar de pícnic.
Tarda lliure per passejar per la capital d’Andorra i comprar.
Possibilitat d’anar a Caldea o fer activitats d’esport i aventura al
Tobotronc de la Rabassa (preu de l’activitat no inclòs). Retorn a l’hotel, sopar i allotjament
3r dia: ANDORRA LA VELLA – PRULLANS – PUNT D’ORIGEN
Esmorzar a l’hotel. Sortida en direcció Prullans, per realitzar l’activitat d’hípica. Dinar de pícnic.
En acabar, retorn al centre.

ALUMNES
50
45-49
40-44
35-39
30-34

PROF.
4
4
4
3
3

€/alumne
170 €
175 €
185 €
205 €
215 €

Des de 170 €
Pensió complerta
entrades incloses

. Supl, Temp. Alta 12 – 35 €/alumne
El nostre preu inclou:
• Transport amb autocar segons itinerari descrit • Estada
de 2 nits en hotel ** d’Andorra la Vella • Règim de PC
(dinar de picnic) • Activitat de piragüisme i ràfting al parc
Olímpic del Segre • Activitat d’hípica a Prullans
• Assegurança de viatge i de responsabilitat civil pels
alumnes i professors • 4/3gratuïtats pels professors
• Butlletes pro-viatge fi de curs • Material tècnic pels
professors • IVA

Consulti’ns la seva opció, li farem
el pressupost a mida.
Tel. 933 100 333 Fax. 933 100 926
info@termetours.com

Sol·licitar pressupost
ON LINE

