
 

 

 

VIAXE Á NEVE - LEITARIEGOS 

DO 9 - 13 DE XANEIRO 
Estimadas familias: 

Tradicionalmente, ofertamos no noso centro a posibilidade de que o alumnado faga unha viaxe 
deportiva á neve onde realizará cursillos de esquí. 

 O prezo da viaxe será aproximadamente de 350€ (305€ + transporte sobre 45 € dependendo 
do número total de alumnado) e inclúe traslado en autocar á estación de esquí de Leitariegos, 
aloxamento, almorzos e ceas, picnic nas pistas, curso de esquí de dúas horas ao día de martes 
a venres (catro días), alugueiro do equipo de esquí (botas, bastóns, esquís, casco) e 
actividades complementarias todo o día, dende a saída ata o regreso, con monitores de tempo 
libre as 24 h. 

A viaxe está prevista que se leve a cabo do luns 9 de xaneiro, con saída pola mañá dende o 
instituto, ao venres 13, á derradeira hora da tarde. No caso de non haber neve nesa semana, 
adiaríase a seguinte semana. 

 

Para participar nesta actividade deberedes ingresar unha contía como reserva entre os días 

10 e 13 de novembro na conta da de AYUKO Aventura, a empresa organizadora.  

 

 

 

 

  

 

 

 

Hai que entregar, en vicedirección ou aos titores, unha fotocopia do xustificante de pago 

e da autorización firmada, indicando tamén se o rapaz ou rapaza vai vender produtos. 

Unha vez feita a reserva, o alumnado xa poderá empezar a venda de produtos, se o desexa. 

Non é obrigatorio.  

 

Os pagos se realizarán da seguinte maneira: 

- Primer pago : 25% del total (Del 10 al 13 de noviembre) 

- Segundo pago : 40% del importe pendiente (Del 1 al 4 de diciembre). 

-  Tercer pago : importe pendiente (Del 19 al 22 de diciembre). 

Para proceder a axustar o prezo da viaxe precisamos saber que alumnado vai asistir, pois 

inflúe no número de autobuses e nas prazas. Polo tanto, para confirmar cal será o importe 

deste primeiro pago que deben facer entre o 10 e 13 de novembro, precisamos que, entre os 
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días 7 e 8 o alumnado entregue en dirección ou aos titores as autorizacións firmadas de 

asistencia á viaxe. Así, o día 9 remitirémosvos por Abalar a cantidade total e definitiva da 

viaxe, así como o importe de cada pago. En todo caso, calculamos que esta reserva do 

25% do total rondará os 90€. 

Para as familias que non puideron asistir á reunión, ou ben imprimides a autorización que figura 

ao final do documento ou pódena recoller as nenas e nenos o luns na conserxería do centro. 

 

En canto as alerxias alimentarias, pedírase unha listaxe e se farán menús adaptados. 

Farase unha reunión antes da excursión para detalles máis concretos e dúbidas. 

 

En canto a venda de productos, indicarvos que o alumnado disporá de rifas e que a empresa 

coa que imos traballar é LUICAR. Os pedidos non terán ningún mínimo é os beneficios son 

íntegros para o alumnado. 

Todas as semanas, antes do domingo ás 20:00 h. poderán facer o pedido nun enlace web do 

que disporán. Poderán pedir os produtos do catálogo que consideren. Neste formulario de 

pedido xa se lles indicará o prezo polo que compran eles e o prezo mínimo polo que deberían 

vender, co beneficio.  

Os pagos destes pedidos faranse directamente á empresa por transferencia e bizum, sempre a 

pedido vencido. É dicir, o primeiro pedido pagarase unha vez que o teñan vendido ou fagan o 

segundo, para non ter que adiantar diñeiro. Os produtos encargados non se devolven. 

Estes pedidos chegarán ao centro en caixas individuais identificadas e repartiranse sempre o 

mesmo día da semana para manter a organización. 

Únicamente para o primeiro pedido, pidésenos que o fagan antes do mércores para organizar 

ben aos proveedores.  

A venda de productos comezará cando saibamos o número fixo de alumnado que asiste á 

excursión, polo que supoñemos será a semana do 21 de novembro. 

 

Se tedes algunha dúbida podedes escribir ao correo do centro 

ies.carlos.casares@edu.xunta.gal. 

 

Atentamente, 

Vigo, a 4 de novembro de 2020 

 

A  Vicedirectora 

Carmen Rodríguez Roa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Información enviada pola empresa do que está incluido: 

 FORFAIT.  

 DOS HORAS DIARIAS DE CLASE DE ESQUÍ EN GRUPOS DE 10 

PERSONAS.  

 ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN EN RÉGIMEN DE PENSIÓN COMPLETA 

(COMIDA CALIENTE EN PISTA).  

 ALQUILER DE MATERIAL DE ESQUÍ (SIEMPRE CASCO).  

 MONITORES DE TIEMPO LIBRE Y ANIMACIÓN LAS 24 HORAS.  

 VISITAS A LUGARES DE INTERÉS.  

 GYMKHANAS.  

 VELADAS NOCTURNAS.  

 SARTENES O RAQUETAS DE NIEVE.  

 PETO IDENTIFICATIVO.  

 

- La comida del primer día NO está incluida por estar de viaje.  

- SUPLEMENTO SNOWBOARD: 2 DÍAS 15€/ 3 DÍAS 20€ / 4DÍAS 23€/ 5 DÍAS 

25€  

- SUPLEMEMTO HORA DE CLASE EXTRA: 6€ ALUMN@/HORA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTORIZACIÓN ASISTENCIA Á EXCURSIÓN A LEITARIEGOS 

 

 

A/o abaixo asinante dona/don_______________________________________,  

con D.N.I. nº ___________________,  

en calidade de nai/pai/titor/a da alumna/o______________________________,  

do curso ______________,  

autorízoo/a a participar na viaxe a Leitariegos e autorizo/non autorizo as 
vendas. 

 

En Vigo a, _____ de novembro de 2022. 

 

 

Asdo.: ___________________________________ 

 

 

□ vende   □ non vende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 


