Comunicat
de premsa

La Molina obre al públic a partir de
demà diumenge dia 11
•

S’obriran les pistes de la Volta a la Muntanya Sagrada i El Bosquet, el
telecadira del Cap de Comella i la cinta transportadora d’El Bosquet. Els
gruixos de neu són de 15 cm.

•

Mentre les instal·lacions estiguin parcialment en funcionament, pel preu
d’un forfet els esquiadors tindran un segon forfet de regal que podran
aprofitar qualsevol altre dia de la temporada.

•

Des d’avui mateix els clubs amb forfet de temporada ja s’entrenen a la pista
de la Volta a la Muntanya Sagrada gràcies a l’esforç que ha fet l’estació
aquests últims dies per condicionar les instal·lacions tot i el clima advers
per a la producció de neu.

Barcelona, 10 de desembre de 2011
La Molina obrirà al públic finalment demà diumenge dia 11 de desembre gràcies al fred
que ha fet aquests últims dies i l’esforç de l’estació en la producció de neu i el
condicionament de les pistes.
Les instal·lacions s’obriran parcialment i es podrà esquiar a les pistes de la Volta a la
Muntanya i El Bosquet amb uns gruixos de neu d’uns 15 cm. També estaran oberts el
telecadira de Cap de Comella i la cinta transportadora d’El Bosquet. Cal remarcar que
des d’avui mateix, dissabte 10, ja s’entrenen a la pista de la Volta a la Muntanya Sagrada
els clubs d’esquí amb forfet de temporada de La Molina.
Podeu consultar l’última hora sobre La Molina, amb el nombre de pistes obertes, els
gruixos de neu, i tota la informació necessària a www.lamolina.cat.
Regal d’un forfet
El preu del forfet per demà diumenge serà de 39,5 euros, i de 37,5 euros de dilluns a
divendres, amb la particularitat que durant aquests primers dies d’obertura parcial els
esquiadors tindran de regal un segon forfet per esquiar a La Molina qualsevol altre dia de
la temporada. És una promoció especial per atraure els esquiadors a partir de demà i que
es mantindrà vigent fins que no es puguin començar a obrir més pistes i ja s’apliquin les
tarifes habituals.
La Molina espera que si les temperatures continuen baixant i la producció de neu avança
a bon ritme l’estació pugui obrir les instal·lacions a ple rendiment ben aviat.
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