
Lazer e Tempos Livres

01 a 06 de Abril PÁSCOA EM ANDORRA
SOLDEU

VIAGENS / NORTE

O MAIOR DOMÍNIO ESQUIÁVEL DOS PIRINÉUS
Nascida da união das míticas Pas de la Casa – Grau Roig e Soldeu – El Tarter, Grandvalira é sinónimo de
um novo conceito de estância que combina modernidade e a qualidade nas pistas, meios mecânicos,
shopping e atividades alternativas. Aliando a tudo isso os cerca de 193 Kms de domínio esquiável, é fácil
compreender porque é considerada uma referência a nível internacional e uma atração ibérica da
atualidade. Um universo de neve ao alcance de todos.

Viagem em avião PORTO-LISBOA – BARCELONA + Transfer e regresso.

HOTEL EURO ESQUI ****

Programa

Q
Localização: Está situado no sopé das pistas de Grandvalira Ski Resort. Há um serviço de transporte
gratuito de Euro Esqui até aos teleféricos de Tarter, apenas a 700 metros do hotel.
Os confortáveis quartos dispõem de aquecimento central, televisão por satélite e um frigorífico. O hotel
dispõe de spa com piscina interior, sauna e jacuzzi, que podem ser usados por um custo adicional. Existe
também um parque infantil e uma sala de jogos. O acesso Wi-Fi está disponível gratuitamente nas áreas
públicas.
O Euro Esqui oferece cacifos e esqui e aluguer de esquis. O hotel está situado no belo Vale Incles nos
Pirinéus, rodeado por montanhas. A área é ideal para caminhadas e desportos de inverno.

Preços para sócios efetivos e auxiliares:Preços para sócios efetivos e auxiliares:

Q. Duplo - € 710,00; Q. Triplo - € 690,00; Q. Quadruplo - € 673,00; Individual - € 805,00.

NOTA: As crianças até 12 anos pagarão um suplemento de € 28,00 desde que partilhem um quarto com
2 adultos.
Adultos não esquiadores terão um desconto de € 120,00.

Inclui: Voos para Barcelona e regresso; Transfer do aeroporto a Andorra e regresso; 5 noites em regime de
meia pensão no Hotel Euro Esqui ****; 5 dias de forfait Domínio Grandvalira e Seguro Sporski.

Custos

O débito será efetuado em 3 prestações: a 23 de Março, 24 de Abril e 25 de Maio.

Inscrições limitadas a partir das 09:00 de 15 até às 24:00 de 29 de Fevereiro.
A 05 de Março informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.

As inscrições são limitadas e serão efetuadas pela ordem de chegada à Secretaria do Clube.

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.
O Cl b Mill i b ã bili d i t i i

Diversos

O Clube Millennium bcp não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais que possam ocorrer com 
qualquer  dos participantes durante esta viagem.
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