Programa:
Alojamento 6 noites (de Domingo 3 de Março a Sábado 9 de Março)
Forfaits 5 dias (1º dia 4 Março)
Aluguer de equipamento base (5 dias)
5 dias de cursos técnicos 3h/dia com aulas exclusivas EdL (mediante nº mínimo)
5 almoços em pista (Self-Service VIP, espaço EdL na Lounge-VIP a confirmar)
Seguro viagem base
Aprés Ski Festa de Carnaval 3ª ou 4ª feira (a confirmar)
3º Ski-Paper Caça ao Tesouro EdL (4ª feira)
Treino para Slalom com instrutores (5ª feira à tarde)
4º Slalom EdL cronometrado EdL (6ª feira à tarde)
Suplementos:
Jantar de encerramento da 6ª Ida à Neve com entrega de prémios e lembranças:
Garagem nos apartamentos:
Equipamento Prata: (recomendamos mesmo para iniciados, é muito mais confortável e evita
canelas massacradas).
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:
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Organizamos alojamento em Saragoça e almoço em Turjillo para a viagem.
 Realizamos uma reunião na qual realizaremos uma quermesse para troca de material entre os
participantes, sorteio de material de Ski, faremos oferta do Kit Andorra e claro, esclarecimento de
dúvidas e distribuição do Road-Book com a informação habitual.
 Vamos distribuir prémios Arboretto, Purelogicol e Decathlon no valor de cerca de 150€ cada, num
total superior a 1.000€
 Vamos ter ofertas para entregar por ordem de chegada das reservas, temos:
o capacetes,
o goggles,
o luvas de criança,
o pescoceiras térmicas,
o etc...
 Como nos outros anos, havendo nº suficiente de participantes, teremos aulas nos Cursos de Ski para
adultos, exclusivas EdL e as crianças serão igualmente agrupadas por nível na mesma aula.
 Iremos igualmente promover a já tradicional ida às Termas Caldea, bem como ao Palácio do Gelo.
 Jantar de Encerramento com entrega de Taças, Medalhas e prémios (adultos e crianças) a realizar-se na
6ª Feira dia 8 Março pelas 19h30

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

VIDEOS DAS IDAS À NEVE DO EdL
5ª Ida à Neve EdL - Video do Sérgio Sá
Trailer da Ida à Neve do EdL
Video da 4ª Ida à Neve do EdL

