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5 dias de SKI… 

5 noites de Kizomba! 

❄Preços (de grupo) mais reduzidos do que se fossemos sozinhos (a 

união faz a força!) 

❄Pacote já montado com tudo incluído, sem perdas de tempo a 

procurar hotel, alugar skis, comprar forfait… 

❄Segurança de viajar e esquiar em grupo 

❄Convívio e alegria de esquiar em grupo 

❄Música e dança todas as noites 

❄Para quem não sabe esquiar… Uma oportunidade única de 

experimentar e aprender, com ou sem aulas, este desporto 

maravilhoso numa envolvente mágica. 

❄Hotel com SPA possibilidade de relaxar depois de um dia de neve 

Grande Objetivo… Esquiar com amigos! 
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ABSOLUT KIZOMBA 

4 – 9 Março 2018 

5 dias de SKI… 

5 noites de Kizomba! 

❄ 5 noites de alojamento em Hotel **** em regime de pequeno-

almoço e jantar (bebidas não incluídas) 

❄ 5 dias de forfait Grandvalira - 1º dia 05.03.18 (passe para os meios 

mecânicos) 

❄ 5 dias de aluguer equipamento ski (skis, botas e batons) 

❄ Transferes gratuitos para as pistas 

❄ Seguro de viagem neve/ski Platina (inclui tratamento em Portugal) 

❄ Coordenação por guias Sporski e equipa Ski Andorra da “Absolut 

Kizomba Events” 

Preços a partir de 519€ que incluem… 
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5 dias de SKI… 

5 noites de Kizomba! 

❄ O hotel está situado no bonito Vale de Incles, nos Pirenéus, 

rodeado por montanhas a 800 metros das Pistas de Tarter, da Estância 

de Esqui Grandvalira, numa área ideal para caminhadas e para 

desportos de Inverno. 

❄ O hotel beneficia de um spa com uma piscina interior, de uma 

sauna, de uma banheira de hidromassagem e de um ginásio que pode 

ser utilizado mediante um custo adicional. Alberga ainda um salão de 

estar e uma sala de jogos. O acesso Wi-Fi está disponível de forma 

gratuita nas áreas públicas. 

❄ Os quartos incluem aquecimento, um frigorífico, um minibar e uma 

televisão com canais por satélite e canais pay – per – view. Os quartos 

possuem ainda uma secretária e uma casa de banho privativa com 

uma banheira, um secador de cabelo e produtos de higiene pessoal 

gratuitos. 

www.hoteleuroski.com 

Hotel EuroSki – montain resort **** 
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5 dias de SKI… 

5 noites de Kizomba! 

Hotel EuroSki – montain resort **** 
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5 dias de SKI… 

5 noites de Kizomba! 

❄ Grandvalira é uma estância de SKI situada no principado de 

Andorra contando com aproximadamente 210km de pista que fazem 

dela a maior do Pirinéus. 

❄ Especialmente orientada para a prática de esqui alpino propicia 

uma neve abundante e de grande qualidade com paisagens 

maravilhosas e mágicas. 

www.grandvalira.com 

A Estância 

❄ Considerado um paraíso para compras devido ao seu estatuto 

próprio no seio da Europa. Este pequeno Principado está situado nos 

Pirinéus entre Espanha e França. Tem 468 km² e uma altitude média 

de 1996m. Possui uma história e culturas fascinantes e paisagens 

arrebatadoras. 

Andorra 
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5 dias de SKI… 

5 noites de Kizomba! 

❄ A deslocação de Portugal para Andorra (1200km de autoestrada, 

cerca de 10h de carro) não está incluída no pacote. No entanto a 

organização irá dinamizar diálogo entre os participantes para que 

exista partilha de carros de forma a minimizar estes custos. 

Tabela de preços (por pessoa) 

Até dia … 15/12/2017 15/01/2018 15/02/2018 

Quarto Single:  637,00€ 657,00€ 677,00€ 

Quarto Duplo: 538,00€ 558,00€ 578,00€ 

Quarto Triplo: 524,00€ 544,00€ 564,00€ 

Quarto Quadruplo:  519,00€ 539,00€ 559,00€ 

❄ Preços para grupos mínimos de 25 pessoas e sujeitos ao limite 

máximo da disponibilidade do Hotel. 
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5 dias de SKI… 

5 noites de Kizomba! 

Reservas e Contactos 

📩 E-mail para absolutkizomba@gmail.com  

Ou via Facebook ou telefone para… 

Pedro Sciaccaluga 

☏ 964395947 

José Pedro Ribeiro 

☏ 933253790 




