
 

Bem-vindos ao Hotel Carlit*** 
nos Pirenéus Orientais 

Cerdanha francesa e País Catalão 
 

 
Algumas referências: a equipa de rugby dos “XV de France”, Ferrero France, Décathlon, Arjo Wiggins, 

Château l’Hospitalet, Ciba Vision, Agências Sélectour, Cap Affaires e Coralys… 

 
 

Os serviços do hotel 
 
A equipa do hotel Carlit*** vos reserva uma acolhida calorosa, à imagem de sua região. 

 

 A recepção: 
Nossa equipa de recepção fará tudo o que for preciso a fim de que vossa estadia e 

seminário ocorram sem imprevistos. Nós asseguraremos, entre outras coisas, vossas 

fotocópias, envio e recepção de telefax, reserva de transportes ou visitas, aluguer de cofre-

forte… 
 

 O salão: 
Ambiente jazz, no salão piano-bar. Durante o inverno, nós asseguraremos vosso conforto, 

graças a um bom fogo de lareira. 
 

 Espaço forma e bem-estar: 
Após vossas actividades diárias, vós relaxareis em nosso espaço Forma e Bem-Estar, 

equipado com sauna, banho turco, jacuzzi e aparelhagem para cardio-training. 
 

 Piscina Externa: 
Durante o verão, nosso jardim vos presenteará com sua vista panorâmica de 180° sobre a 

cadeia dos Pirenéus. Nós vos ofereceremos a possibilidade de organizar almoços de 

trabalho, churrascadas ou coquetéis aperitivos. A piscina é aquecida pela energia solar. 
 

 

Nossos espaços de trabalho 
 

Nosso hotel vos propõe 5 salas de trabalho : 2 em plenário e 3 em subcomissão. Nós podemos, 

igualmente, dispor de um anfiteatro dotado de 300 lugares, acerca de 100 metros do hotel, sob pedido.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� A proximidade do hotel 

 

ESPAÇOS 
SUPERFÍCIE 

EM M² 
TEATRO QUADRADO 

EM 
FORMA 
DE “U” 

JANTAR COQUETEL 

O Conflent 60 70 46 39  100 

O Pequeno Salão 15 12  5   

 O Capcir 32 35 26 23 50  

A Cerdanha 27 30 12 10 140 200 

O Eremitério 30 40 22 19   

Anfiteatro � 120 300     

 

 

 

 

 

 

 



Equipamentos técnicos à vossa disposição:   

 

 Retroprojector, videoprojector, tela de projecção vídeo   

 Magnetoscópio, aparelho leitor de DVD   

 Microfone de sala, telefone  

 Aluguer possível de câmara filmadora (orçamento sob pedido)   

 Acesso gratuito à internet Wi-Fi 
 

 

Restauração e gastronomia 
 
Em nossa mesa, repertoriada em diversos guias turísticos, vós tereis a oportunidade de 

saborear uma gastronomia tradicional bem variada, com especialidades catalãs e da 

região, bem como diversos pratos típicos da montanha.  

Vós adorareis nossa selecção de vinhos, aos sabores típicos do Sul. 

Para vossos almoços de negócios, nós vos propomos refeições requintadas. 

Nós nos adaptaremos às vossas exigências e podemos, igualmente, organizar buffets, 

coquetéis ajantarados, aperitivos em open-bar, jantares de gala…  
 

 

Animações 
 
Noites inesquecíveis: Passe a noite em um chalé, em plena altitude, reservado exclusivamente para 

vossa empresa ! Vós podereis aceder ao chalé em moto de neve ou puxado pelos nossos cães de trenó 

(para condições, consulte-nos). Nós ainda podemos incrementar vossa estadia com animações em nosso 

salão, durante o aperitivo, bem como no restaurante, durante vossa refeição.  

Cantor catalão, magia em close-up (truques de magica em vossa mesa), palhaço acordeonista, DJ, 

flamenco com guitarristas ciganos… 

Outras ideias? Outras vontades? Não hesite em no-las expor !    
 

 

Nossos pacotes para seminários 
Tarifas do 1° de Maio de 2010 ao 30 de Abril de 2011, 

calculado sobre uma base de 20 pessoas. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia de estudos 


 Sala(s) de reunião em plenário ou subcomissão 

 Pausas matutinas e vespertinas 

 Almoço no restaurante do hotel 


Tarifa dia completo : 66 € / pessoa                

Seminário semi-residencial 


 Estadia em quartos duplos, twins ou individuais 

 Café da manhã buffet 

 Sala(s) de reunião em plenário ou subcomissão 

 Pausas matutinas e vespertinas 

 Almoço no restaurante do hotel 

 Bebidas inclusas nas refeições: 250 ml de vinho e 

água, 1 café por pessoa 


Tarifa em ocupação conjunta : 137 € / pessoa 
Tarifa em ocupação individual : 167 € / pessoa  

Seminário residencial 
 

 Estadia em quartos duplos, twins ou individuais 

 Café da manhã buffet 

 Sala(s) de reunião em plenário ou subcomissão 

 Pausas matutinas e vespertinas 

 Almoço e jantar no restaurante do hotel 

 Bebidas inclusas nas refeições: 250 ml de vinho e 

água, 1 café por pessoa 
 

Tarifa em ocupação conjunta : 176 € / pessoa 
Tarifa em ocupação individual : 206 € / pessoa  
 

OFERTA DESCOBERTA 
Para cada diária em seminário residencial : 

1 Actividade oferta, com material e guia inclusos 
(Actividades ofertas para ½ período) 

Detalhes sobre as actividades, número de participantes e 

condições de compromisso podem ser encontrados na secção 

“Actividades de Inverno” 

 

 

 



As actividades 
 

Durante vosso seminário, vós podereis praticar actividades em adequação aos vossos objectivos: quer 

seja assegurar a solidez e coesão e/ou a tomada de decisões e riscos de uma equipa, recompensar 

vossos assessores comerciais, organizar desafios ou, simplesmente, relaxar e viver bons momentos. 

O Escritório de montanha de nosso parceiro, Ozone3 será encarregado de acompanhar-vos em vossas 

actividades, a fim de assegurar vossa segurança. 

Nossos desportistas profissionais se adaptarão a vosso nível, a fim de que cada actividade vos seja 

acessível, modulando os níveis de prática de acordo com vossas condições físicas.  

 

     Christophe QUERIAUX : +33 4 68 30 36 09 ou +33 6 18 17 60 86 

     www.ozone3-montagne.com 

     ozone3.font-romeu@laposte.net 
 

 

 

Durante o inverno… 
 

 Esqui de pista: 
Domínio esquiável de 40 pistas 

Sem condições de compromisso – Pode ser praticado de forma autónoma  

 TARIFA ALUGUER MATERIAIS DURANTE UM DIA INTEIRO : 10 € por pessoa (o pacote inclui: 

 esquis + bastões + calçados, série Prata – qualidade intermediaria)  

 TARIFA PASSE DE ESQUI, DIA INTEIRO: 31 € por pessoa 
 

 Esqui de fundo:   
Domínio esquiável de 111 km de pistas 

Sem condições de compromisso – Pode ser praticado de forma autónoma  

 TARIFA ALUGUER MATERIAIS DURANTE UM DIA INTEIRO : 10 € por pessoa (o pacote inclui: 

 esquis + bastões + calçados, série Prata – qualidade intermediaria)  

 TARIFA PASSE DE ESQUI, DIA INTEIRO: 10 € por pessoa 
 

 Passeio com raquetas de neve, seguido de visita dos banhos de águas quentes sulfurosas :  
Uma oportunidade perfeita para explorar a natureza silenciosa, debaixo da neve!  

Guia e materiais inclusos (raquetas + bastões) – Condições de compromisso: 1 guia para 12 participantes 

TARIFA: 120 € por guia durante ½ período, 180 € por guia para um dia completo* 
 

 Canyon de águas quentes:  
Desça pelo único Canyon de águas quentes da Europa, com saltos, rapel, tirolesas sobre as cachoeiras, 

tobogã aquático... 

Guia e materiais inclusos (capacete, arnês, corda dupla, roupas) – Condições de compromisso: 1 guia 

para 10 participantes 

TARIFA: 270 € por guia* 
 

 Iniciação ao passeio de trenó puxado por cães: 
Novas sensações sobre as pegadas dos exploradores do Extremo Norte. 

Acompanhamento por um condutor de trenó – Condições de compromisso: 1 pessoa após a outra, ou 

seja, 2 grupos de 8 participantes cada 

TARIFA: 90 € por pessoa  
 

 Via ferrata (tanto no inverno como no verão):  
Vós avançareis ao longo de uma parede rochosa, equipado com cabos, escadas, tirolesas… Escalada ou 

passeio vertical? Ambas as afirmações estão correctas! 

Guia e materiais inclusos (cordas, arnês…) – Condições de compromisso: 1 guia para 8 participantes, 

passeio realizado apenas em boas condições meteorológicas 

TARIFA: 270 € por guia durante ½ período, 370 € por guia para um dia completo* 

 



 
 Balão de ar quente (tanto no inverno como no verão):  

Vós sobrevoareis o planalto da Cerdanha, com uma vista inigualável sobre o maciço dos Pirenéus. 

Para concluir, voo sobre as montanhas – Condições de compromisso: 11 participantes por balão 

TARIFA: 160 € por pessoa, a partir de 20 pessoas*  

 

NOSSOS PEQUENOS EXTRAS:   
 Passeio nocturno com raquetas de neve, refeição num abrigo ou aperitivo com grelhados – vinho 

quente num abrigo. 

 Desafios desportivos: possibilidade de praticar as actividades anteriormente mencionadas ou 

escolher dentre as seguintes actividades: competição de orientação pedestre com raquetas, 

esqui de fundo, corrida com trenó, biatlo de esqui de fundo ou raquetas + tiro laser.  

 

* As tarifas não incluem o transporte. 
 

 

Durante o verão… 
 

 Pedestrianismo:  
A montanha na Cerdanha vos oferece um terreno ideal para a prática do pedestrianismo e os percursos 

possíveis são infinitos. 

Guia incluso – Condições de compromisso: 1 guia para 12 participantes 

TARIFA: 120 € por guia para ½ período, 180 € por guia pelo dia completo* 
 

 Escalada : 
Inúmeros locais são propícios à prática deste desporto, principalmente o famoso sítio do Chaos de 

Targassonne, ou ainda, os maciços espanhóis. 

Guia e materiais inclusos (capacete, arnês, calçados de escalada) – Condições de compromisso: 1 guia 

para 10 participantes 

TARIFA: 125 € por guia* 
 

 Mountain Bike:  
De acordo com vossas vontades, em cross country ou descida.  

Guia e materiais inclusos  – Condições de compromisso: 1 guia para 12 participantes 

 TARIFA: 120 € por guia para ½ período, 180 € por guia pelo dia completo* 

 Prever ainda 15 € por pessoa para o aluguer da bicicleta para Mountain Bike 
 

 Canyoning:  
Vós podereis percorrer inúmeros canhões em nossas montanhas, com saltos, rapel, tirolesas sobre as 

cachoeiras, tobogã aquático… 

Guia e materiais inclusos (capacete, arnês, corda dupla, roupas) – Condições de compromisso: 1 guia 

para 10 participantes 

 TARIFA: de 370 € a 570 € por guia, de acordo com o canyon* 
 

 Rafting / Hydrospeed :  
Para os apaixonados por sensações extremas, vós descereis pelas corredeiras do vale do Aude, em 

equipa, sobre uma jangada dirigível, ou sozinho, sobre um bote inflável. 

Guia incluso – Condições de compromisso: 5 pessoas por bote / por acompanhante 

 TARIFA: de 25 € a 35 € por pessoa, a partir de 5 pessoas* 
 

 Parapente : 
Por que recusar um belo baptismo de parapente, partindo do pico dos Moros, balcão da Cerdanha, com 

um desnível de 400 metros? 

Guia incluso – Condições de compromisso: 10 participantes 

TARIFA: 60 € por pessoa, a partir de 10 participantes* 
 
 



 Outras actividades são possíveis : equitação, percurso aventureiro, arvorismo, pesca, karting na 
Espanha, em Seu d’Urgell…  
 

 Actividades náuticas no lago da Matemala:  
Windsurf, canoagem, gaivota, catamarã, caravela, Optimist (veleiro), banhos. 

Sem condições de compromisso 

 TARIFAS GAIVOTA E CANOAGEM: 5 € por hora e por pessoa*   

 TARIFA CARAVELA : 8 € por hora e por pessoa*  

 

NOSSOS PEQUENOS EXTRAS:   
 Passeio nocturno até o alto do Pico Carlit (ponto culminante do departamento, situado a 2921 

metros de altitude), pequeno-almoço diante do espectacular nascer do sol e descoberta da fauna 

matutina. 

 Saída à noite, a fim de descobrir as constelações. 

 Descida em mountain bike, por entre trilhas, até o enclave espanhol de Llivia, seguido de 

aperitivo e tapas sobre a típica praça de Llivia. 

 Equitação de dia, em estiva, ao encontro dos pastores. 

 

* As tarifas não incluem o transporte. 

 
E AINDA, TANTO NO VERÃO COMO NO INVERNO… :   

 Cinema, casino, discoteca, bares nocturnos.  

 Pista de patinação, piscina, Quadra Desportiva Colette Besson : ténis, squash, musculação, 

badminton…  
 

 

A Cerdanha francesa 
 

Bem-vindos à Cerdanha francesa, espaço atemporal, relembrando o passado, porém, 

preservando um olhar voltado para o futuro ! Os inúmeros planaltos de altitude, assim 

como o clima mediterrâneo, fazem desta região uma estação climática repleta de 

charme. 

 

De um ponto de vista turístico e cultural, o que há para ser visitado em nossa belíssima 

região? 

 Os banhos de águas quentes, naturais e sulfurosas, durante o verão e o inverno, 

conhecidos desde a época romana. 

 A cidadela de Mont-Louis, a mais alta da França, construída por Vauban e 

nomeada Património Mundial da Unesco. 

 Os típicos vilarejos da Cerdanha, com telhados de pedra (llose) e arenito. 

 O trenzinho amarelo centenário, contornando o vale do Têt. 

 O Forno Solar de Font-Romeu, o maior do mundo, que abriga, hoje, as antigas 

experiências do CRNS e da NASA. 

 

E ainda: 

 Andorra, o principado destacado, verdadeiro paraíso das compras. 

 A Costa Vermelha, de Collioure à fronteira espanhola, enseadas, portos e uma vida regulada pelo 

“relógio mediterrâneo”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Font-Romeu 
 

O Grande Hotel marcara, em 1910, o início da história de Font-Romeu ; acolhendo os 

mais abastados bem como os primeiros atletas de desportos de inverno. A construção 

da linha ferroviária do trenzinho amarelo ocorrera pouco depois, contribuindo para com 

o desenvolvimento do turismo da estação. 

Font-Romeu é um lugar renomado por ser uma estação climática, plena de ar puro, 

clima seco e seus 300 dias ensolarados: sim, mais ensolarado ainda do que a Costa Azul! 

 

O Centro Nacional de Treinamento em Altitude recebe frequentemente inúmeros 

atletas profissionais, tais como Paola Radcliffe, a equipa da selecção de Rugby dos “XV 

de France”, a equipa de futebol do Qatar, bem como atletas que se preparam para 

competições de alto nível, como as Olimpíadas de Pequim.  

 
     

Acesso 
 

 Via auto-estradas:   

87 km de Perpignan (RN116)   

130 km de Carcassonne     

185 km de Toulouse (RN20)           

140 km de Gérone  

174 km de Barcelone   
 

 Aéreo : 
Aeroporto Perpignan Rivesaltes 
Aeroporto Carcassonne no Pays Cathare 
Aeroporto Toulouse Blagnac 
Aeroporto Gérone 
 

 De trem : 
Estação Latour de Carol 
Estação Font-Romeu Odeillo Via 

Estação Perpignan, via TGV, partindo de Paris   
 
O transporte pode ser assegurado por nosso prestador de serviços (orçamento mediante solicitação). 

 

 

 

 


