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Benvinguts a una nova temporada!

Aquest any volem consolidar moltes de les propostes que vàrem
iniciar la temporada passada i tornar a gaudir plegats de la neu i
la muntanya.

Us oferim una amplia gama de serveis amb diferents paquets de
dies que podeu combinar de la forma que millor s’ajusti a les
vostres necessitats. Màxima flexibilitat i més possibilitats.

Us proposem uns paquets base amb més dies i un calendari
ampliat!

Seguim millorant la tecnologia a través de l’APP per gestionar el
club, els serveis i facilitar les gestions.
Volem apropar el club a tothom i créixer plegats per omplir
l’hivern de grans moments.

Hem preparat una gran temporada, amb novetats, diversió,
activitats, amb vocació de servei, ganes de passar-ho bé on els
nens i les nenes del club seran, una vegada més, els grans
protagonistes de l’hivern!

Us esperem a tots!



Ens divertim, riem, aprenem i sempre amb la màxima seguretat i la
millor gestió del grup. El servei de recreació ens permet evolucionar
i posar els millors fonaments de l’esquí per gaudir de la muntanya, la
neu i la família.

És la porta d’entrada al meravellós món de la neu.

Hem ampliat el calendari d’entrenaments i us oferim diferents
paquets de dies per ajustar a la vostra disponibilitat durant la
temporada.
Podeu arribar als 34 dies d’entrenament durant un hivern ple
d’aprenentatge i diversió més la festa social!

Disposem d’una APP pel seguiment i la coordinació dels diferents
grups.

Trobareu els servei que millor s’adapti a les vostres necessitats amb
més dies disponibles.
Prioritzem la seguretat i utilitzem la diversió i el joc com a eina i canal
d’aprenentatge!

Aquesta temporada avancem la festa social per gaudir de millors
condicions de neu!
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CALENDARI RECREACIÓ



REC. BASE 12 dies.    Preu: 358 €

Gaudeix de 12 dies de la temporada amb una disponibilitat de calendari 
de 34 dies i participa de les activitats i de la festa social del club!

Paquet extra 5 dies     Preu: 110 €
Suma 5 dies al paquet BASE  i gaudeix de 17 dies de la temporada!

Paquet extra 10 dies     Preu: 198 €
Suma 10 dies al paquet BASE  i gaudeix de 22 dies de la temporada!

TEMPORADA   34 dies     Preu: 629 €
Contracta tota la temporada i aconsegueix la millor relació preu/hora 
sense preocupacions i amb la màxima facilitat!!

Activitats extra  Setmana 
Us proposem activitats lúdiques amb un cost molt ajustat i entrenaments de 
portes obertes a Tecnificació per gaudir de la millor Setmana Santa!



BASE 12 dies.    Preu: 392 €
Gaudeix de 12 dies de la temporada amb una disponibilitat de 
calendari de 34 dies i participa de la festa social del club! Grups 
reduïts!

Paquet extra 5 dies     Preu: 140 €
Suma 5 dies al paquet BASE  i gaudeix de 17 dies de la temporada! 

Paquet extra 10 dies     Preu: 220 €
Suma 10 dies al paquet BASE  i gaudeix de 22 dies de la temporada!

TEMPORADA   34 dies     Preu: 699 €
Contracta tota la temporada i aconsegueix la millor relació 
preu/hora sense preocupacions i amb la màxima facilitat!!

Activitats extra  Setmana 
Us proposem activitats lúdiques amb un cost molt ajustat i entrenaments 
de portes obertes per gaudir de la millor Setmana Santa!



MÀSTERS BASE 15 dies.    Preu: 480 €

Calendari tancat de 15 dies i horari adaptat de 4 hores per treure-li 
el màxim partit a cada sessió. 

Descobreix totes les possibilitats de l’esquí alpí a Boí Taüll, TÉCNICA, 
FREERIDE, SKIMO amb els millors tècnics!

Una proposta per gaudir d’un gran hivern i enriquir-se de 
coneixements i possibilitats de cara al futur tot descobrint un entorn 
màgic. 

Us hi esperem!!



SNOWBOARD BASE 15 dies.    Preu: 399 €

Calendari tancat de 15 dies amb horari ajustat als grup de recreació. 

Volem que gaudiu de les possibilitats que ens aporta la modalitat 
d’Snowboard!!

Us fem una proposta per poder fer un pas endavant i donar servei 
als nens i nenes que tenen ganes de conèixer i progressar amb els 
millors tècnics!

Grups mínim de 5 esportistes i segons nivell. 
Us hi esperem!!



La vessant més esportiva de l’esquí alpí. Compartirem entrenaments i
formació per evolucionar i millorar dins de les possibilitats de cada
esportista en la recerca de la seva progressió personal i desenvolupament
individual.

Volem aportar la millor experiència a través d’una formació esportiva
fonamentada en els valors, els reptes personals i els moments de qualitat
que ens aporta la natura, el nostre entorn i el grup.

Vivim la competició i l’esport com una escola d’aprenentatge i de valors pel
creixement personal i de futur.

Podeu gaudir de 53 dies d’entrenaments més 15 dies d’entrenaments
extres i la festa social del club!!

PREPARACIÓ PROVES D’ACCÉS

Vols titular-te com ha tècnic en esports d’hivern? Durant tota la temporada
posem els fonaments per poder afrontar amb garanties els diferents
requeriments d’unes proves d’accés a TD1

És la porta d’entrada al meravellós món de la neu.
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CALENDARI TECNIFICACIÓ



REC. BASE 15 dies.    Preu: 520 €

Entrenaments a partir de 15 dies de la temporada amb una disponibilitat 
de calendari de 53 + 15 dies i participa de les activitats i de la festa social 
del club!
PREPARACIÓ PROVES D’ACCÉS, adquireix el PAQUET BASE i progressa amb 
el grup per preparar les proves. Adquireix més dies extres segons progressi 
la temporada!

Paquet extra 10 dies     Preu: 280 €
Suma 5 dies al paquet BASE  i gaudeix de 20 dies de la temporada!

Paquet extra 15 dies     Preu: 375 €
Suma 10 dies al paquet BASE  i gaudeix de 30 dies de la temporada!

TEMPORADA   53 dies     Preu: 1.090 €
Contracta tota la temporada i aconsegueix la millor relació preu/hora 
sense preocupacions i amb la màxima facilitat!! 
(INCLOU ELS DIES D’ENTRENAMENT EXTRA)



DESCOMPTES

DESCOMPTES ESCOLARITZATS A LA RIBAGORÇA 10% descompte.

DESCOMPTES FAMILIARS
5% de descompte per 3 o més alumnes inscrits per família.
5% de descompte per famílies nombroses o monoparentals.
*Descomptes no acumulables

CONDICIONS DE PAGAMENT
Consulta les condicions especials de pagament posant-te en contacte amb secretaria
o al mail: gerces@clubger.cat

ASSEGURANÇA
És obligatori disposar d’una assegurança personal d’accidents a la neu.
Us tramitem l’assegurança d’accidents, la llicència federativa, l’assegurança
individual o la familiar amb les millors cobertures.
FCEH, assegurança esportiva de la UCEC, Targeneu, RACC Slalom o altres
assegurances disponibles amb les millors cobertures.

UNIFORMITAT
Uniformitat per a tots els usuaris. Disposem de roba nova de compra en stock a
uns preus molt ajustats.
Si no tenim stock o us incorporeu al club aquesta temporada, disposem de roba de
lloguer a uns preus molt competitius!!



NORMATIVA

• Adaptarem totes les mesures de seguretat i de prevenció anti COVID que
estableixen els òrgans gestors corresponents.

• És obligatori l’ús del casc i recomanable la protecció de l’esquena.

• Tots els grups estan supeditats a un mínim de persones per consolidar l’activitat.

• Cal ser soci del Club. Consulteu els serveis i descomptes que trobareu a la nostra
web.

• Descomptes especials pels socis al FF de Temporada i al FF de dia!

• Cal respectar els reglaments interns del Club d’esquí GERCES
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