Comunicat
de premsa

Més visitants que mai el passat mes
d’octubre a Vall de Núria
•

Rècord històric de l’estació en un mes d’octubre amb 29.190 visitants. Això
suposa un increment del 48% respecte el mateix mes de l’any 2010.

•

Des de l’any 2004 no s’arribava a uns nivells tan alts de visitants.

•

L’ocupació hotelera ha estat del 60,1%.

•

Vall de Núria tornarà a obrir el proper divendres 2 de desembre després d’un
mes de tancament per realitzar tasques de millora de cara la temporada
d’hivern.

Vall de Núria (Ripollès), 10 de novembre de 2011
La Vall de Núria ha arribat per primera vegada als 29.000 visitants en un mes d’octubre,
rècord històric d’aquesta estació de muntanya d’FGC. En total han estat 29.190 persones
les que s’han decidit a agafar el cremallera, pujar fins al santuari de Núria i gaudir de
l’oferta lúdica, esportiva, cultural i gastronòmica que ofereix la vall. Aquests 29.190
visitants suposen un increment del 48% respecte l’octubre de 2010, mes en què es van
rebre 19.735 visites.
Fins ara els mesos d’octubre amb el nombre de visitants més alt havien estat els de 1999
(amb 22.142 visitants), el de 2009 (amb 26.612 visitants) i el de 2004 (amb 28.933
visitants). Aquesta última dada de 2004 era fins ara el rècord històric de l’estació en
aquest mes, i que ara s’ha vist superada per la xifra d’enguany.

Evolució visitants octubre Vall de Núria
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Ocupació hotelera
Els resultats de l’ocupació hotelera també són prou significatius. En aquest sentit, s’ha
registrat una ocupació mitjana del 60,1%. La recent remodelació feta a l’edifici de Sant
Josep, finalitzada a principis d’any, ha estat un factor decisiu per incrementar l’oferta
d’allotjament i aconseguir aquests resultats d’ocupació.
Propera obertura el 2 de desembre
Actualment la Vall de Núria es troba tancada perquè s’hi estan realitzant treballs de
condicionament de cara a la temporada d’hivern. El divendres 2 de desembre el santuari
obrirà de nou les seves portes i el cremallera tronarà a funcionar amb normalitat.
L’estació d’esquí entrarà oficialment en funcionament un dia després, el dissabte 3 de
desembre.
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