
 

 

INFO #cgnorte 

Cultur@mente e Recreatico 
02 a 06 de março  

  Carnaval na Neve Grandvalira 2019 

Se este Carnaval a única máscara que estás a pensar usar 

é a de ski ou snowboard, então o programa de Carnaval 

na Neve da parceria entre o Clube Galp Núcleo Norte e a  

Strike Tours é para ti. 

Aproveite esta época do ano para desfrutar de umas férias 

na neve em diversos destinos nas estâncias de esqui de  

Andorra e Espanha. 

GRANDVALIRA É A MAIOR ESTAÇÃO DE SKI DO SUL DA EUROPA 

Conta com 210km de pistas para os diferentes tipos de esquiadores/snowboarders.         

Garante neve de boa qualidade de Dezembro a Abril e muitas mais atividades como motas 

de neve, passeios de raquete de neve e trenós. 

Neve não é um problema, com condições meteorológicas de excelência num domínio que 

tanto é ideal para praticantes experientes, como para quem esteja a dar os primeiro      

passos. 

Este é um dos destinos mais completos do mundo quanto a desportos de inverno. Tudo se 

conjuga em Grandvalira, uma referência a nível europeu em termos de turismo de         

montanha. 

O Clube Galp Núcleo Norte e a  Strike Tours leva-te às melhores estâncias de ski em         

Espanha e Andorra, este inverno, dispõe de uma grande seleção de hotéis e apartamentos 

mais forfait para que desfrutes de dias inesquecíveis na neve. No Carnaval aproveita as 

ofertas para GrandValira – Andorra e tem umas miniférias divertidas na neve 

VAMOS AJUDAR-TE A PREPARAR AS TUAS FÉRIAS, Fins-de-semana e Feriados na NEVE 

Para mais informações contactar a secretaria do Clube Galp Núcleo Norte através: 
Email: clubegenortesecretaria@galpenergia.com  ou contactos Telefónicos: 924 481 590 / 229 992 760 

www.clubegalpenergianorte.com 



 

 

INFO #cgnorte 

Preços sob consulta caso a caso pretendido, liga ou envia via e-mail para a secretaria do clube o modelo 

de férias que pretendes para ser apresentado a melhor solução. 

 Inclui: 

 4 Noites Alojamento + 4 dias Forfait 210K + 4 almoços menu nas pistas 

 É possível apresentar valores sem Forfaits (passes para as pistas) ou sem alimentação; 

 Valores garantidos para ocupação de 100% dos apartamentos e quartos duplos em Hotel; 

 Desconto 20€ no valor do alojamento para JUNIORES (12 – 17 anos); 

 Preços especiais para KIDS (6 – 11 anos) sob consulta; 

 Inscrição para quarto individual acresce 50% ao valor do alojamento; 

 As refeições iniciam-se com o peq. Almoço do 1º dia de Forfait até ao almoço do último dia 

de Forfait; 

 Limpeza dos apartamentos (opcional) = + 75€ / apartamento; 

 As bebidas e café ao jantar não estão incluídos; 

 Vagas limitadas e sempre sujeitas a confirmação de disponibilidade; 

 Para confirmação da inscrição é necessário o pagamento de no mínimo 50% da reserva 

não reembolsáveis em caso de desistência. 

 Prazo limite de inscrição 15 de Fevereiro 2019 

 

Vem deslizar nas melhores pistas e vive uma experiência única 

Cultur@mente e Recreatico 
02 a 06 de março  

  Carnaval na Neve Grandvalira 2019 

Para mais informações contactar a secretaria do Clube Galp Núcleo Norte através: 
Email: clubegenortesecretaria@galpenergia.com  ou contactos Telefónicos: 924 481 590 / 229 992 760 

www.clubegalpenergianorte.com 


