
 

 
 
 

SALOMON CUSTOM CAMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salomon Custom Camp és el programa de personalització de 
Salomon Nordic Camp, que et permetrà configurar tota la experiència a 
la teva mida, des de les hores de classe, teòriques o material, fins al 
lloc i data, per que visquis una experiència única. 

Es tracta d’un programa ideal per als clubs de runners i triatletes, 
organitzacions, botigues especialitzades, gimnasos, centres 
excursionistes o simplement grups d’amics amb ganes d’aprendre i 
passar-ho bé. 



 

 
 

 
Programa 
 
 

Dissabte 10:00 Trobada i presentació  del camp 

 10:30 Sessió d’escalfament i mobilitat articular 

 11:00 Tècnica esquí nòrdic 

 13:00 Dinar 

 14:00 Tècnica esquí nòrdic 

 15:30 Filmació en vídeo 

 16:00 Sessió estiraments 

 16:30 Anàlisi dels vídeos 

 17:00 Teòrica preparació material 

   

Diumenge 09:30 Sessió d’escalfament i mobilitat articular 

 10:00 Tècnica esquí nòrdic 

 11:00 Esmorzar 

 11:30 Sortida d’esquí nòrdic 

 13:30 Sessió estiraments 

 14:00 Dinar conjunt al restaurant de pistes 

 15:30 Comiat 

 
 

Programa subjecte a canvis per motius logístics o meteorològics. 



 

Podeu fer la vostra reserva per: 
 

Internet    www.nordiccamp.com 
E-mail   info@nordiccamp.com  
Telèfon      629229411 
 
 

Preu:    140€ / persona* (grup mínim 8 persones) 
 
Hora de trobada:  10:00h 
 
Durada de l’activitat:   2 dies 
 
Punt de trobada:  Aransa, estació d’esquí nòrdic 
 
Equipament necessari:  

Guants, ulleres de sol, protecció solar, gorro, roba d’esquí (2 dies). 
 

*Inclou: 
Curs de 2 dies (4 hores de classe/ dia) 
Classes teòriques de preparació de material 

 Equipació complerta adaptada al nivell del participant 
Forfait 
Filmació en video y anàlisis de la tècnica 
Allotjament (mitja pensió del Dissabte al Diuemnge a l’alberg de Can Ribals) 
Dinar del Diumenge al restaurant de pistes 

 Fotografies de l’activitat 
Assegurances de RC i d’accidents 

 
*No inclou: 

Transport 
 
Aquest programa, és per el Salomon Custom Camp “base”. 
El programa és personalitzable en quant a pista d’esquí, nombre de participants, nivell del grup, 
hores de classe, tipus i dies d’allotjament, xerrades tècniques i menú. 
Qualsevol canvi sobre el programa “base” serà tractat com un pressupost adaptat al client. 

  
Col.labora: 
 
 
                                  
 


