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PER QUÈ PORT DEL COMTE?

El Port del Comte és una estació d'esquí alpí que duu el nom de la Serra del Port
del Comte. Està situada a la comarca del
Solsonès, al pre-pirineu català i és l’estació més propera a Barcelona i
Tarragona amb un accés ràpid, sense cues ni peatges.
La situació i la seva idiosincràsia la fan perfecta per esquiades escolars: 

No hi ha peatges. 
No hi ha cues als
remuntadors. 
Els mestres poden veure
els alumnes des de la
terrassa de l'hotel (si escullen
no esquiar). 

Les pistes són amples. 
Hi ha pendents per tots els
nivells. 
Disposa de més de 37 km
esquiables.
És una estació familiar i
acollidora, per si es decideix
deixar que els nens esquiïn sols
una estona.
El lloguer de material és
còmode: a peu de pistes!
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L'ESCOLA D'ESQUÍ PORT
DEL COMTE
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A l'Escola d'Esquí Port del
Comte tenim més de 20
professors titulats segons
la legislació vigent. 
Els vostres alumnes
aprendran les bases de
l'esquí, i com
perfeccionar la tècnica
per convertir-se en uns
grans esquiadors o
snowboarders!
 
Però sobretot, els nostres professors es convertiran en els millors amfitrions per
una aventura increïble: aprendre a estimar la naturalesa i a apassionar-se
pels esports d'hivern. 
Perquè tots i cadascun dels professors de l'escola son uns enamorats de
l'esquí, l'snowboard i tot el que els permeti passar una estona envoltats de
bosc i neu. 

ESQUÍ SNOWBOARD

DIVERSIÓ

PASSIÓ
TÈCNICA

NATURALESA
COMODITAT

45 ANYS D'EXPERIÈNCIA



CALENDARI TEMPORADA
2019/2020
Sabem que a vegades és difícil quadrar les dates per fer una sortida a la
neu. S'ha de coordinar amb el calendari escolar, els pares hi han d'estar
d'acord, ha de sortir bé de preu, i hi ha d'haver bona neu. 
Saber quines èpoques son temporada baixa i alta us pot ajudar a
prendre la decisió.
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ESQUIADES ESCOLARS
Hi ha esquiades per tots els gustos i totes les butxaques. Us proposem
aquestes dues opcions, però ens adaptem a les vostres preferències.
Només ens heu de preguntar. 
Això sí, per nosaltres és bàsica la qualitat de les classes, per això no
sobrepassem la ràtio 1:10 (1 professor per 10 alumnes).
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CURSET DE 5 HORES DIÀRIES CURSET DE 3 HORES DIÀRIES

Les hores de classe contractades
Lloguer de material (esquís, botes, bastons i casc)
Assegurança i Responsabilitat civil (RC)
Forfait
1 professor gratuit per cada 20 alumnes
Assistència en l'organització del lloguer de material
Allotjament en règim de pensió complerta 
Visita prèvia de supervisió pels professors de la vostra escola
IVA

QUÈ INCLOU?

QUÈ NO INCLOU?
Transport (veure la pàgina 9.)
Activitats de lleure (suplement de 8,50 €/alumne/dia)
Dinar del primer dia. 
Professor durant l'estona del dinar. 
Els cursets de snowboard tenen un suplement de 10 €/alumne/dia

 
*Cal fer una paga i senyal per reservar el curset i allotjament (veure condicions i pagament, pàgina 9)

 
*Consultar preus per grups de menys de 30 alumnes



ESQUÍ DIA
No esteu convençuts de dormir fora? Preferiu provar l'esquí en una
escapada d'un sol dia? O potser els vostres alumnes no han vist mai la neu
i preferiu tenir un primer contacte "suau"? 
Llavors l'esquí dia és per vosaltres. Un dia de contacte amb la neu,
de veure les bases de l'esquí o l'snowboard, i d'aprendre a estimar
aquests esports. 
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Les hores de classe contractades
Lloguer de material (esquís, botes, bastons i casc)
Assegurança i Responsabilitat civil (RC)
Forfait
1 professor gratuit per cada 20 alumnes
Assistència en l'organització del lloguer de material
IVA

QUÈ INCLOU?

QUÈ NO INCLOU?
Transport (veure la pàgina 9)-
Dinar del primer dia. 
Professor durant l'estona del dinar. 

5 HORES DE CLASSE 3 HORES DE CLASSE

 
*Cal fer una paga i senyal per reservar les hores de classe (veure condicions i pagament, pàgina 9)



ALLOTJAMENTS
Quedar-se a dormir a la muntanya és tota una experiència pels
nens. Dormir fora de casa, amb els seus companys, explicant
històries a la vora de la llar de foc, i repassant tot el que han fet
durant el dia. L'elecció d'hotel està subjecta a la disponibilitat de
places. Quant abans reserveu, més possibilitats d'escollir!
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A peu de pistes, amb sales grans de jocs, i piscina exterior,
climatitzada i coberta. Habitacions de 4 i 8 places. 
 
 

A poc més d'un minut de les pistes d'esquí, a
1.800 metres d'alçada. Habitacions de 4-6

places, i una de 10 places. 
 

A 1.800 metres d'alçada, davant de les pistes d'esquí.
Habitacions de 4, 6, i 8 places. 

 

Situat a 1.600 metres d'alçada, a
pocs minuts de les pistes. Es tracta d'un hotel de 
muntanya rústic i molt acollidor. Inclou gimnàs, jacuzzi i sauna.
Habitacions dobles, triples i quadrúples.

 

A uns 900 metres d'alçada es troba aquest alberg, prop de
St.Llorenç de Morunys, i a uns 15 minuts de les pistes d'esquí.
Habitacions d'entre 2 i 10 persones.

ALBERG EL MIRADOR

REFUGI BAGES

HOTEL AVET

HOTEL GOLF NATURA

ALBERG TORRE DEL BARÓ 58 places

65 places

35 places

45 places

220 places



TRANSPORT
Perquè pugueu despreocupar-vos de tots els detalls, us proporcionem
també l'opció de transport des de totes les comarques catalanes. 
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Preus per grups de més de 30 alumnes i estades de més d'un dia. 

IVA ja inclòs.
Si veniu de fora de Catalunya, consulteu-nos els preus pel vostre cas concret. 

CONDICIONS I PAGAMENT

Des de comarques 
de Barcelona

Des de comarques 
de Lleida

Des de comarques 
de Tarragona

Des de comarques 
de Girona

26 € 26 € 28 € 32 €
*Excepte Bages *Excepte Solsonès

Tots els preus estipulats en aquest dossier són per grups d'un mínim de 30
alumnes i sempre en dies laborables. Per qualsevol esquiada en cap de
setmana o festius, consulteu preus i disponibilitat.

Els pagaments es realitzaran de la següent manera: 
En el moment de formalitzar la reserva, es farà un pagament del 30% de
l'import previst de l'esquiada. 
El 70% restant es pagarà, com a màxim, el dia abans de l'inici de
l'activitat. 
En finalitzar l'estada, s'enviarà la factura a l'escola. 

Les anul·lacions fetes a menys de 48 hores de l'estada no seran reemborsades. 
L'Escola d'Esquí Port del Comte es compromet a buscar altres dates si les
condicions meteorològiques no permeten que es realitzin les activitats
previstes. 



INFORMACIÓ I 
RESERVES
Teniu algun dubte? 
Voleu consultar alguna particularitat del vostre centre? 
Podeu trucar-nos, escriure'ns per correu electrònic, fer-
nos una visita, o podem visitar-vos nosaltres mateixos. 
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Ens trobaràs en tots aquests llocs:
 

La nostra guixeta de l'estació (quan
comenci temporada).
El telèfon: 659 194 717 (Àngels)
El correu electrònic:
escola@escolaesquiportdelcomte.com
La nostra web:
www.escolaesquiportdelcomte.com

 
 




