
CLUBE DE SKI DO EXTERNATO DA LUZ 
 
Caros amigos, 
 
Aqui vai o programa para a nossa 5ª Ida à Neve do EdL: 
 
 
Programa: 
Alojamento 6 noites (de Domingo 11 de Fev a Sábado 17 de Fev 
Apartamentos P&V Tarter ou Nordic; ou, Hoteis EuroSki, Parador e Nordic 
Forfaits  5 dias (1º dia 12/fev) 
Aluguer de equipamento base (5 dias) 
5 dias de cursos técnicos 3h/dia 
5 almoços em pista (menu superior, entrada, prato quente, sobremesa e bebida em regime self-service) 
Seguro viagem base 
Aprés Ski Festa de Carnaval (a confirmar) 
2º Ski-Paper EdL, com classificações por famílias ou equipas. 
3º Slalom cronometrado EdL com classificações Adulto e Criança. 
 
Suplementos: 
Equipamento Prata:  
Equipamento Ouro:   
Seguro Platina (continuação de tratamentos em Portugal):  
Seguro Prestige (igual ao Platina com plafond maior): 
Snowboard:  
 
Deduções: 
Sem equipamento:  
Não esquiador adulto:  
Não esquiador jovem:  
 
Reservas a pagar a partir de dia 1/Set: 
Apartamentos P&V: 100€ por pessoa 
Reforços mensais de 100€ por pessoa aos dias 1 de Outubro, Novembro e Dezembro e a 5 Janeiro 
pagamento do valor final. 
Cancelamento sem penalização até 20 Dezembro, com devolução total dos montantes pagos. 
 

 Preços em apartamento, a partir dos 495€ Criança e 610€ Adulto. 

 Em Outubro trataremos do alojamento em Saragoça e almoço em Turjillo. 

 Em Janeiro realizaremos Quermesse para: 
o troca de material entre os participantes,  
o sorteio de material de Ski,  
o faremos oferta do Kit Andorra  
o esclarecimento de dúvidas 
o distribuição do Road-Book com a informação habitual. 

 Temos como patrocinadores: 
o a Loja de Lisboa da Decathlon (junto ao el Corte Inglês) para o 3º Slalom, que irá 

atribuir Vales desconto em Loja e acessórios para os três para os 3 primeiros 
classificados de cada categoria do 3º Slalom. 

o A Purelogicol – Produtos de Beleza e cosmética, que oferece três packs com 
produtos da marca no valor de cerca de 160€, um vale desconto para compras e 
alguns brindes, para as senhoras participantes no 3º Slalom do EdL  

o A Arboretto, Loja da Rua Padre Américo em Telheiras, que oferece três vales de 
compras no valor de 160€, dois vales para participantes do 3º Slalom EdL e um vale 
para o vencedor do 2º Ski-Paper EdL. 

 Para activar os apoios da Decathlon apenas teremos de adquirir um número mínimo de 
artigos na Loja de Lisboa da Decathlon (junto ao El Corte Inglês), para isso pedimos que 
podendo, privilegiem comprar nesta Loja e na caixa informem que a 2ª via do talão 
carimbada deve ser alocada ao Protocolo do Externato da Luz. Aos sábados à tarde e 
Domingo podem estacionar livremente nas redondezas. 



Veja aqui o Trailler do filme da 4ª Edição da Ida à Neve do EdL 

http://externatodaluz.com/site/index.php/arquivo-de-noticias/280-4-ida-a-neve-trailer 
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--  
Melhores Cumprimentos 

Clube de Ski do Externato da Luz 
(uma organização aberta de Pais de Alunos) 


