
SETMANA DH (Bici de descens) + ACTIVITATS
A partir de 8 anys.

Aquest producte és la setmana temàtica creada per a que els infants obtinguin la millor base per a un esport en auge i 
amb moltes possibilitats al país: el descens amb bicicleta.

T’OFERIM: 

n De dilluns a divendres, de 9.00h a 18.00h.

n Lloc de les activitats: Vallnord Bike Park la Massana 

1) 3 hores de classes DH + Activitats múltiples la resta de la jornada

n Grups de 6 persones mínim.

n Professor titulat a l’EFPEM.

n Dinar inclòs.

PREU PER SETMANA 220 €



 
 

 
BICI DE DESCENS 
 
SNOWPLUS VALLNORD SUMMER BIKE és un producte creat especialment per a nens que volen 
iniciar-se en el món de la Mountain bike i el descens. Una part del dia està íntegrament dedicada a la bici, 
i la resta es fan diverses activitats a l’aire lliure. 
 
Les activitats esportives d’estiu d’SNOWPLUS VALLNORD SUMMER BIKE, tindran lloc a Vallnord 
Bike Park La Massana. Les activitats es duran a terme de dilluns a divendres des de les 9:00h i fins a les 
18:00h (hora de recollida dels nens). Tant l’arribada com l’entrega dels nens es farà al peu del Telecabina 
de La Massana.  
 Opcions: 

1. 3 hores de DH + activitats, de dilluns a divendres 
2. 3 hores de DH + centre 360 extrem de dilluns a divendres 
3. 3 hores de DH  

 
Per a les activitats, els nens han de portar roba i calçat esportiu, i una motxilla amb: 
 

- Esmorzar: entrepà i suc o aigua  
- Berenar: entrepà  i suc o aigua  
- K-way o impermeable  
- Roba de recanvi  
- Gorra  
- Banyador i tovallola  
- Protecció solar  
- Bici de descens pròpia o de lloguer per compte propi i les corresponents  proteccions 

 
 
Es tracta de preus tancats i no es farà cap devolució en cas de que els nens faltin un o més dies, o en cas 
d’anul·lació sigui la causa que sigui. 
 
En cas de no arribar a les 6 persones mínim, s’haurà de canviar de dates o de paquet. 
 
Per a més informació i reserves: snowplus@vallnord.com / Tel.- +376 331967 


