


L’Snowplus estiu Vallnord no limita la seva tasca a la temporada hivernal.
Durant els mesos d’estiu, l’escola canvia els esquís per les rodes i llisca pels
circuits del Vallnord Bike Park de la Massana. Noves experiències, nous
aprenentatges!

T’oferim una temporada amb diferents opcions perquè tu i els petits trieu
l’opció que més se us adeqüi, amb la que més gaudeixin, amb cursos de
descens adaptat i infinitat d’activitats.

SNOWPLUS VALLNORD T’ESPERA, APUNTA’T! NO ESPERIS MÉS!

SNOWPLUS VALLNORD



SNOWPLUS VALLNORD té l’objectiu d’oferir una experiència emmarcada en un medi

natural d’insomni, on el rider aprengui i adquireixi els coneixements de la cultura,

de l’esport i de la muntanya. Volem que els nostres infants aconsegueixin uns

valors individuals, com la superació, l’autoestima, la força de voluntat, el

respecte cap a ells mateixos i amb els demés, així com l’esperit guanyador. Però

sobretot, de grup i de respecte a l’entorn.

Volem que els nostres riders siguin capaços de sentir i fluir sobre rodes, que puguin

expressar les seves inquietuds i controlar la seva energia a través d’aquest esport.

FILOSOFIA



Ja tenim més d’una dècada d’experiència en el món de la bicicleta de

muntanya. Aquesta trajectòria ens ha fet conscients de l’ascens d’aquest

esport i l’especialització dels riders en les seves diferents disciplines,

sobretot el descens. La infància és el millor moment per a endinsar-se en

cadascun dels vessants i, d’aquesta manera, iniciar amb una molt bona

base el què pot derivar cap a una especialització.

Tot, partint dels principis de seguretat, del respecte, la disciplina, basant-se en

un caràcter lúdic, on cada individu pugui sentir les sensacions d’aquest

esport tan natural, la mountain bike.

VOLS SER RIDER?
APUNTA’T!

METODOLOGIA 



ü Seguretat als circuits

ü Benestar dels riders

ü Desenvolupament d’una conducta apropiada, cívica, solidària i de respecte als 

altres, a ells mateixos i al medi ambient.

ü Aprendre una cultura positiva

ü Potenciar l’esperit de superació

EL NOSTRE EQUIP

Treballem amb professionals amb anys d’experiència, amb grans dots pedagògiques i 

coneixements tècnics del ciclisme, titolats a l’EFPEM. El més important: amb un 

tracte personalitzat.

OBJECTIUS PRINCIPALS



Ø SNOWPLUS KIDS. A partir de 3,5 anys. 

Ø MULTIACTIVITAT. A partir de 7 anys.  

Ø SNOWPLUS DH (BICI DE DESCENS). A partir de 8 anys.

Ø SNOWPLUS DH (BICI DE DESCENS) + ACTIVITATS. A partir de 8 

anys.

Ø SNOWPLUS DH (BICI DE DESCENS) + 360 EXTREM. A partir de 8 

anys.

PRODUCTES 



A partir de 3,5 anys. Opció ideal per a endinsar-se en el món de la naturalesa.

Aquest paquet està pensat en especial per als infants més petits, que comencen a 
adoptar els valors socials i a conèixer el món al que s‘enfrontaran. 

T’OFERIM:
u Activitats de dilluns a divendres, de 9.00h a 18.00.

n Lloc: estació de Pal.
u Grups d’un mínim de 8 persones
u Esmorzar, Dinar i verenar inclòs
u Activitats:

u Bicicleta
u Activitats mountain park: tirolina, parc de cordes, inflables, tubing,orirntacio...
u Piscina
u Teatre: 2 sessions de 45 min
u Altres activitats amb jocs
u Nit al refugi opcional ( 10 places max )

u Aprenentatge continu

SNOWPLUS KIDS



A partir de 8 anys. 

El nom ho indica: un paquet replet d’activitats per a aquells infants que comencen a 
conèixer el seu entorn.
T’OFERIM:

u Activitats de dilluns a divendres, de 9.00h a 18.00.

n Lloc: estació de Pal.
u Grups d’un mínim de 8 persones
u Esmorzar, Dinar i verenar inclòs
u Activitats:

u Bicicleta
u Activitats mountain park: tirolina, parc de cordes, inflables, tubing,orirntacio...
u Piscina
u Teatre: 2 sessions de 1h30 min
u Altres activitats amb jocs
u Nit al refugi  
u 360 extrem, 1 sessió de 1h, 30 min freestyle i 30 min jumping.

u Aprenentatge continu

MULTIACTIVITAT



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 13H30.

n Lloc de les activitats: Vallnord Bike Park la Massana

1) 3 hores de classes DH, ( de 10h30 a 13h30 )

n Grups de 6 persones mínim.

n Professor titulat a l’EFPEM.

n Esmorzar inclos

SETMANA DH (bici de descens)



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:
u Activitats de dilluns a divendres, de 9.00h a 18.00.

n Lloc: estació de Pal.
u Grups d’un mínim de 8 persones
u Esmorzar, Dinar i verenar inclòs
u Activitats:

u Bicicleta
u Activitats mountain park: tirolina, parc de cordes, inflables, tubing, orientacio...
u Piscina
u Teatre: 2 sessions de 1h30 min
u Altres activitats amb jocs
u 360 extrem, 1 sessió de 1h, 30 min freestyle i 30 min jumping.

u Aprenentatge continu



SETMANA DH (Bici de descens) + 360 EXTREM
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 I CENTRE 360 EXTREM

1) 3 hores de classes DH + 1H30 AL CENTRE 360 EXTREM

n Grups de 6 persones mínim.

n Professor titulat a l’EFPEM.

n Esmorzar, dinar i verenar inclòs.



INSCRIPCIONS

Per a més informació contacti amb l següent adreça electrònica:

snowplus@vallnord.com

GRÀCIES I BON ESTIU!

mailto:snowplus@vallnord.com


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: 

- 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 



SNOWPLUS KIDS 

SNOWPLUS VALLNORD KIDS és un producte creat especialment per a nens petits que tot just 
comencen a conèixer el món en el que creixeran. 

Les activitats temàtiques d’estiu SNOWPLUS VALLNORD KIDS es desenvoluparan a l’estació 
de Pal. Les activitats tindran lloc de dilluns a divendres, des de les 9:00h i fins a les 18:00h (hora 
de recollida). Tant l’arribada com l’entrega dels nens, fins a les 9:30h es farà al peu del 
telecabina de La Massana. 

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

� K-way o impermeable (xubasquero)
� Roba de recanvi (interior i exterior) 
� Gorra 
� Banyador i tovallola 
� Protecció solar 
� Bici de muntanya pròpia o de lloguer per compte propi i les corresponents  proteccions 

Es tracta d’un preu tancat 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 triar la sortida nocturna a la muntanya, el 
preu és de 35 € addicionals. 

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 



MULTIACTIVITAT 

SNOWPLUS VALLNORD MULTIACTIVITAT és un producte creat especialment per a nens 
que tot just comencen a conèixer el món en el que es faran grans. 

Les activitats esportives d’estiu de SNOWPLUS VALLNORD MULTIACTIVITAT, 
tindran lloc a Vallnord Bike Park La Massana, a diferents refugis de muntanya, i al Karting 
de Pal, entre d’altres espais. 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, fins a les 9:30h, com 
l’entrega dels nens es farà al peu del Telecabina de La Massana. 

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

- K-way o impermeable
- Gorra
- Banyador i tovallola
- Protecció solar
- Bici de muntanya pròpia o de lloguer per compte propi i les corresponents  

proteccions 

Per a les sortides a la muntanya, a més: 

- Motxilla de 30 o 40 litres
- Sac de dormir
- Una estoreta
- Carmanyola i cantimplora
- Roba de recanvi
- Frontal
- Pals d’esquí
- Sucs
- Fruits secs
- Barretes de cereals
- Raspall de dents i pasta de dents 

Es tracta d’un preu tancat 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




