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Les estacions del Grup FGC enceten el
compte enrere amb preus d’oportunitat


El Grup FGC s’avança a l’hivern amb preus avantatjosos en els
forfets de temporada de les seves estacions d’esquí, amb el forfet
recarregable de La Molina i amb la promoció d’estades a Vall de Núria.



La varietat de forfets de temporada respon a la necessitat d’adaptarse als diferents públics esquiadors que troben opcions segmentades
per territori, usos d’esquí i perfil de client
Amb l’arribada de les primeres
nevades al Pirineu català, les
estacions del Grup FGC ultimen
els darrers preparatius abans
d’iniciar una nova temporada
d’hivern plena d’activitats i
novetats. En aquest sentit, el
president d’FGC, Enric Ticó va
donar el tret de sortida a la
temporada d’hivern ahir en una
roda de premsa.
Tot i això, FGC ja s’ha avançat a
l’hivern
i
presenta
grans
promocions pels més matiners:
Els forfets de temporada a
preu d’oportunitat
Els forfets de temporada del
Grup FGC ja estan a la venda a
preus
promocionals
amb
descomptes de fins al 20% per a
compres realitzades abans de l’1
de desembre.
Més
enllà
del
descompte
econòmic, ser posseïdor d’un
forfet de temporada implica
disposar
de
molts
altres
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avantatges com el bitllet gratuït del Cremallera de Montserrat, el de Vall de Núria o la
possibilitat d’esquiar a les set estacions de Tot Nòrdic de manera totalment gratuïta. Això
significa afegir a les sis estacions i 150 km d’esquí alpí unes altres set d’esquí nòrdic
conformant un producte integral de neu. Els avantatges són incomptables i cada forfet
compta amb els seus específics als establiments de la zona.
A més, els forfets familiars continuen mantenint descomptes de fins al 20% que
s’acumulen a la promoció de venda anticipada fins a l’1 de desembre. Amb tot això, el
Grup FGC busca beneficiar als esquiadors habituals i animar-los a aprofitar els
descomptes promocionals a més de fer més accessible l’esquí a les famílies.
Forfets RECarnet en promoció 4X3 a La Molina
En l’any en què compleix els seus 75 anys d’història, l’estació de La Molina reedita la ja
coneguda promoció de novembre en el forfet RECarnet, una targeta amb saldo de dies
d’esquí que es pot recarregar des de casa i permet estalviar temps i diners als esquiadors
en la compra i accés a l’estació.
Amb aquest forfet serà possible esquiar a La Molina qualsevol dia de la temporada 201718, que està previst iniciar el 25 de novembre a l’estació ceretana. Tot per tan sols 25€, ja
que la promoció 4x3 consisteix que amb la compra de tres dies d’esquí o snowboard el
quart surt gratis.
De fet, tenint en compte que aquest forfet permet accedir directament a les pistes sense
passar per taquilles i que l’estació es troba a una hora i mitja de Barcelona i Girona,
l’estació manté el seu posicionament com a estació d’esquí icònica i accessible de l’esquí
català. Gràcies a aquesta promoció, La Molina es converteix en una de les estacions més
accessibles de la zona.
“Anticipa’t a l’Hivern Vall de Núria”
L’estació de Vall de Núria vol oferir als seus visitants la millor elecció per una escapada
de muntanya. Amb la promoció “Anticipa’t a l’hivern” els visitants tindran dues opcions per
gaudir d’una experiència completa a la vall: La formula Vostre Gust, que inclou el viatge
en cremallera, l’allotjament a l’hotel i l’esmorzar o la fórmula Esquí, que inclou també el
forfet. Tot això amb un 20% de descompte respecte al preu original.
A més, la vall ofereix una agenda d’activitats pensades per a totes les edats que farà que
estar-se només un dia sigui tot un repte. El Parc Lúdic, les sortides guiades, les raquetes
de neu o el Cau de la Marmota són algunes de les propostes.
16 de novembre de 2017
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