Vall de Núria inicia la temporada d’esquí
2011-12 aquest dissabte
•

Aquest cap de setmana, 3 i 4 de desembre, l’estació de muntanya de Vall de
Núria obre pistes i presenta una variada oferta d’activitats.

•

El cremallera i la resta d’instal·lacions de la Vall de Núria obren un dia
abans, el divendres dia 2.

•

Millores d’accessibilitat, més oferta d’allotjament i restauració i una nova
aplicació per smartphones centren les novetats de cara a la nova temporada.

Vall de Núria (Ripollès), 30 de novembre de 2011
El cremallera de Núria reprendrà el servei a partir d’aquest divendres, dia 2 de desembre,
després de romandre 29 dies tancat per manteniment i treballs de millora a les
instal·lacions per preparar l’inici de la temporada d’esquí. L’estació d’esquí obrirà un dia
més tard, el dissabte dia 3, gràcies a la producció de neu que s’ha pogut fer els últims
dies. Uns gruixos de neu d’entre 10 i 15 centímetres de neu pols-dura, permeten
començar la temporada obrint la pista Finestrelles, Roc Malé i part de la pista Eina.
Es preveu que la resta de pistes de l’estació es puguin obrir durant el pont de la
Puríssima, gràcies a les bones previsions climatològiques.
Novetats de la temporada
Durant el mes de novembre l’estació de muntanya d’FGC ha realitzat diversos treballs i
obres de millora amb l’objectiu de mantenir la qualitat i l’excel·lència dels seus serveis.
Aquestes són les novetats més rellevants:
•

Millores d’accessibilitat a les estacions del Cremallera: dues actuacions
centren aquestes millores. D’una banda l’ampliació de la capacitat d’aparcament a
l’estació de Ribes Enllaç i de l’altra, la millora dels accessos i mobilitat de les
andanes a l’estació de Queralbs.

•

Millores en el complex d’allotjament i restauració: Vall de Núria disposarà
aquesta propera temporada de més capacitat d’allotjament amb l’ampliació de 10
apartaments dúplex de gran capacitat i 10 habitacions familiars que, ubicats en el
nou edifici de Sant Josep, complementen en 100 places més l’actual capacitat
d’allotjament de 160 places. També s’ha ampliat la capacitat de l’actual restaurant
amb una nova sala amb capacitat per a 150 comensals. A través de la Central de
Reserves, tots els interessats poden trobar les millors ofertes d’allotjament
(www.valldenuria.cat, per reserves on-line, o tel. 972.73.20.30).

•

Nova aplicació per smartsphones: Vall de Núria ha desenvolupat una versió del
web www.valldenuria.cat per tal que es pugui veure còmodament des de

1

dispositius mòbils. Permet consultar la meteorologia, veure les webcams en temps
real, consultar els horaris de cremallera, estades, com arribar a l’estació. A part,
seguint amb la determinació de ser un destí turístic obert a les noves tecnologies,
enguany es començaran a utilitzar els codis denominats QR per tal que tots els
clients puguin participar de diferents promocions durant tot l’any.

Tarifes i promocions
A partir d’aquest cap de setmana els esquiadors que vulguin començar a tastar la neu,
trobaran les següents promocions:

Vall de Núria*
Preu
Tipus de
Adult Infants
Forfet

Especificacions

1 dia
23,60 €
17,70 €
5 dies
118,00 €
88,50 € Talonari nominal per esquiar 5 dies. Es pot esquiar en dies no consecutis
8 dies
188,80 € 141,60 € Talonari no nominal per esquiar 8 dies. Es pot esquiar en dies no consecutis
Temporada 365,00 € 273,00 € Tarifa vàlida fins el 18 de desembre
* Tots els preus inclouen el preu del forfet més el del trajecte de pujada i baixada del cremallera

Cal recordar que amb l’obertura de l’estació d’esquí, també es disposarà dels serveis de
lloguer de material i d’escola d’esquí.
Els visitants també podran gaudir, entre d’altres, del parc lúdic, on podran anar amb
trineus i baixar pels Tubbys, tir amb arc i excursions amb raquetes de neu.
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Calendari d’esdeveniments i competicions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 de gener: Arriba dels Reis Mags d’Orient.
28 de gener: Papu (Esquiada Nocturna).
22 gener : Festa infantil d’hivern.
19 de febrer: Carnaval.
(data pendent de confirmar) Cursa de la Lluna. Cronoescalada Popular Nocturna
Esquí Muntanya.
(data pendent de confirmar) Cursa Esquí Alpí Interclubs (Club Pirinenc Queralbs
Núria).
(data pendent de confirmar) “Art efímer a la neu”, Eudald Alabau.
(data pendent de confirmar) Concurs de ninots de neu en el Cau de la Marmota.
(data pendent de confirmar) Cursa d’esquí de muntanya Pocatraça.
(data pendent de confirmar) Tallers d’escultures de neu.
(data pendent de confirmar) Competició infantil d’esports d’hivern.
14 d’abril: Cremallera Festival - Fi de temporada.

Comunicació FGC – Vall de Núria
Telèfon Vall de Núria: 972 73 20 20

www.valldenuria.cat
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