SORTIDA DE FINAL DE CURS DE BATXILLERAT
1r BATXILLERAT – juny 2019
PROPIETARI: COORDINACIÓ

2n pagament - Sortida de 1r de Batxillerat a la Cerdanya
17 al 20 de juny de 2019
més informació de l’indret i activitats: https://goo.gl/ojyTb2

DESTÍ: Cerdanya. Allotjament a Aparthotel Guitart La Molina.
Preu del viatge: 365 €uros (pendents 265€, doncs 100€ ja es van pagar a la primera bestreta)
EL PREU INCLOU: https://goo.gl/ojyTb2
•
•
•
•
•
•

Transport en autocar des de Mollerussa
Allotjament en règim de pensió complerta a La Molina.
Jocs de treball en equip i de nit / water jump /gimkana ipad's per Puigcerdà
Espeleologia (Fou de Bor) / bubble football / excursió a cavall a la Cerdanya
Circuit d'aventura / Naturlàndia (tobotronc + airtrekk i tirolina)
Assegurança Responsabilitat Civil i Sanitària i anulació de viatge.

Per facilitar la participació a aquesta sortida de Final de curs realitzarem el pagament en 3 terminis.

Termini del 2n pagament de 100€: diumenge 3 de març
Termini del darrer pagament de 165€: divendres 10 de maig
El pagament de la sortida s’ha de fer dins l’apartat BOTIGA ONLINE
de la web de l’escola http://www.mollerussa.lasalle.cat/
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