Escola Mare de Deu de la Mercè
1r Cicle de la ESO

Del 11 al 13 de gener de 2017
La Molina
ApartHotel Guitart

La Molina
La zona
Població dins del municipi d’Alp, situat a
la vall de la Molina, travessada pel riu
Alp, amb cotes entre 1.400 i 1.700m. El
nucli de població de la Molina, va néixer
gràcies als precursors de la pràctica dels
esports d’hivern i ha crescut al voltant de
la seva estació hivernal, que ofereix els
serveis típics d’esquí, snow, i altres
relacionats amb la neu, però també per a
gaudir de
les vacances d’estiu a la
muntanya.
Escollida l’any 1911, per a fer-hi les
primeres competicions d’esquí d’Espanya ha estat sempre pionera en la modernització i
ampliació de pistes: el 1943, s’hi va instal·lar el primer telesquí, el 1946, el primer
telecadira d’Espanya, i paulatinament, i com a referent a l’estat, ha estat pionera en
les incorporacions successives de nous remuntadors, canons de neu artificial i altres
avenços tecnològics.
Tot aquest procés ha convertit La Molina en una estació de vacances i per a la família,
amb tots els serveis necessaris per a poder gaudir tranquil·lament de la natura, passejar i
iniciar boniques excursions, en un paisatge de boscos, tot recuperant forces i assaborint
la típica gastronomia ceretana.

Guitart La Molina ApartHotel

L’Apart Hotel Guitart La Molina es
troba a peu de les pistes d’esquí de
La Molina a 1.700 metres d’alçada, al
costat de la Pista Llarga. L’hotel
disposa d’apartaments moderns i
còmodes amb capacitat per a 2 a 8
persones.

També disposa de vàries sales
adequades per les estades de grups, wifi gratuït a les zones comunes, restaurant,
guardesquís i tot el necessari per gaudir d’una agradable esquiada.

Programa d’Activitats
1r DIA

2n DIA

3r DIA

8-9h

Aixecar-se i vestir-se

9-9:45h

Esm orzar

10-13h

Esquí

Esquí

13:30-14:30h

15-17:00h

Dinar

Esquí

Esquí

17:30-20:00

Spa/ Dutxes / Descans /Activitats de lleure

20:30-21:30h

Sopar

21:45-22:45h
23:00h

Esquí

Joc de nit

Festa com iat
Dorm ir

Comiat i Retorn

Activitats
CLASSES D’ESQUÍ
Els nens i nens gaudiran de les classes d’esquí amb els
millors monitors a les pistes de la Molina. En aquestes és
realitzaran diferents jocs, activitats i exercicis per aprendre i
millorar en aquest esport de la manera més divertida i
animada!

ACTIVITATS DE LLEURE/SPA
Per la tarda podran fer diferents activitats organitzades per
als nostres animadors. A més a més gaudiran una tarda de
la piscina i SPA del hotel.

JOC DE NIT
En aquest espai realitzarem diferents activitats on la foscor i les
llanternes seran les protagonistes. Des de jocs de més moguts als
espais exteriors fins a jocs “indoor” dins les instal·lacions, on els
nois i noies hauran d’aprofitar les avantatges que suposa jugar en
aquest entorn nocturn.

FESTA DE COMIAT
Per celebrar que és l’última nit de les colònies posarem música i
llums per moure el cos al ritme de la música i ballar tots junts!

