
 

 

 

                             us proposa un cap de setmana d’esquí en família alhora que 
practiqueu el vostre anglès!! 

Disposareu dels  forfaits de dissabte i diumenge, tot l’equip necessari i un curset d’esquí 
de sis hores en total per aprendre o perfeccionar el vostre estil d’esquí. 

Pel que fa a l’anglès, tindreu l’oportunitat de practicar-lo durant el curset d’esquí, el 
tracte amb l’hotel i amb els nostres monitors , que us faran passar una bona estona 
fent un conjunt d’activitats en anglès el divendres i el dissabte al vespre amb tota la 
família i el dissabte a la tarda amb els nens, mentre els pares disposareu de temps lliure 
per a relaxar-vos en les instal·lacions de l’hotel o en el bell paratge de la Cerdanya. 

Ens allotjarem a l’hotel *** Solineu, a només 150 metres de l’estació d’esquí La Molina, 
en habitacions familiars amb règim de pensió complerta, amb guarda esquís, spa, 
jacuzzi….etc.   

Tot estarà preparat per a la vostra arribada el divendres a la tarda-vespre i finalment 
marxarem el diumenge a la tarda. 

Podeu venir tota la família al complert i també amb els vostres amics. L’únic requisit és 
voler practicar el vostre anglès al màxim! 

Els caps de setmana disponibles són: 03-05 Febrer, 02-04 Març i 16-18 Març 2012 

Preus: 
Adult Esquí:  234€(*) 
Nen, 3-12 anys Esquí: 187€(*) 
Adult no-esquí: 105€ (**) 
Nadó, 0-2 anys:  Gratuït (**) 

(*)Inclou: allotjament habitació familiar hotel 3* superior, pensió complerta, forfaits 
dissabte i diumenge, lloguer material esquí complert, assegurança esquí dos dies, 
curset d’esquí de 6 hores, activitats i atenció Learning-s-Cool. 
(**)Inclou allotjament habitació familiar hotel 3*superior, pensió complerta, atenció i 
activitats Learning-S-Cool. 

 

Data límit per a inscriure-s’hi: 
Cap de setmana del 03-05 Febrer, 17 de Gener’2012 
Cap de setmana del 02-04 de Març, 14 de Febrer’2012 
Cap de setmana del 16-18 de Març, 28 de Febrer’2012 

 

Places limitades 
Informació i inscripcions:      info@learning-s-cool.com    –   93 237 22 13 


