
 
 

ESQUIADA 2019 RLSB 
 
Benvinguts a la esquiada dels residents de “La Salle Bonanova” programada per al             
cap de setmana del 15 al 17 de febrer. 
Aquest any anirem al hotel City M28 3* d’Andorra. El preu que l’agència de viatges               
“UniSki” ens ha ofert pel pack sencer és de 175€ per persona amb habitacions de 3                
o 4 persones*. 
  
El preu de 175€ INCLOU: 
 

▪ El transport d’anada i tornada des de la residència fins Andorra 
 

▪ 2 Forfaits per a “Grandvalira” 
 

▪ 2 nits al hotel City M28 3* al centre d’Andorra. 
 

▪ 2 esmorzars i 1 sopar 
 

▪ Transports des de l’hotel fins a pistes, tornada inclosa 
 

▪ Entrada a discoteques 
 

▪ Impostos inclosos. 
 
 
 
El preu de 115€ INCLOU: 
 

▪ El transport d’anada i tornada des de la residència fins Andorra 
 

▪ 2 nits al hotel City M28 3* al centre d’Andorra. 
 

▪ 2 esmorzars i 1 sopar 
 

▪ Transports des de l’hotel fins a pistes, tornada inclosa 
 

▪ Entrada a discoteques 
 

▪ Impostos inclosos. 
 

 



 
 

  
NO INCLOU: 
 

▪ Assegurança opcional  11€ (altament recomanable) 
 

▪ Entrada a Caldea para grupos mínimo de 20 personas 
-    2 horas: 24,50€  
-    3 horas: 30,50€  

 
▪ Lloguer de material: 

  
- Material de esquí gama bronce, 21€ por dos dies (esquís + palos + botes). 
- Material de esquí gama plata, 29€ por dos dies (esquís + palos + botes). 
- Material de esquí gama oro, 35€ por dos dies (esquís + palos + botes). 
- Material de snow gama plata, 28€ por dos dies (tabla + botes). 
- Material de snow gama oro, 41€ por dos dies (tabla + botes). 
- Casc d’esquí per 5€ 

 
 
 
*Cada resident haurà de fer el seu propi grup de 3 o 4 persones per a les                 
habitacions, en cas de no ser possible se’ns haurà de notificar abans i farem el               
possible per a quadrar les habitacions.  
  
  
L’hora i lloc de sortida seria el divendres 15 de febrer a les 19.30 des de plaça                 
Bonanova ( lloc per concretar). L’hora d’arribada serà el diumenge 17 seria sobre les              
22.00 a la Residència (sortida des de pistes a les 16.30). 
Us informem que cada resident que vulgui venir a l’esquiada haurà de fer un              
pagament previ de 40€ abans del dia 21 de desembre o fins omplir places i               
omplir el formulari d’inscripció. 
 
 
A partir d’aquesta data (21 de desembre) estaran tancades les places. Finalment,            
s’haurà d’abonar l’import restant abans del divendres 25 de gener. 
 
Els dos comptes corrents als que podeu fer els ingressos són: 
 
BBVA: ES17 0182 4332 8602 0027 8063 
 
CAIXABANK: ES96 2100 2904 0202 0675 3387 

 



 
 

A l’hora de fer l’ingrés caldrà especificar al concepte amb el nom i cognoms de               
la persona + “esquiada residència”. A més, haurà d’enviar-se el comprovant pel            
WhatsApp dels col·laboradors, sense no se podrà donar per bo el pagament. 
  
Remarquem dos aspectes importants: 
 

▪ Que els organitzadors només som intermediaris entre l’agència de viatges i           
els residents. 

 
▪ La Residència La Salle Bonanova dóna suport a la proposta, però en cap cas              

es fa responsable de qualsevol perjudici o anomalia amb els serveis que            
s’ofereixin ni té cap responsabilitat vers els participants. 

  
Per a qualsevol pregunta no dubteu amb contactar en qualsevol moment amb algun 
dels 3 organitzadors: 
  

● David Cerviño: 633 460 155 
● Álvaro Escobar: 667 734 131 
● Guillem Vergés: 638 346 484 

 
 

 


