■ Comunicat de premsa ■

Visita del Pare Noël, Bateig amb raquetes de
neu i Festa de Cap d’Any, activitats de les
estacions del Grup FGC per a aquest Nadal


La Molina, l’estació de la Cerdanya acollirà el 8è Memorial Albert
Pardo i Vallter 2000 celebrarà Cap d’Any



Vall de Núria organitzarà una excursió nocturna amb raquetes sota la
lluna plena i sortides amb retrac

La Molina
25 de desembre – Visita del Pare Noël a La Molina
El matí de Nadal, La Molina rebrà la visita més esperada de l’any: l’arribada del Pare
Noël. A les 11.00 h del matí saludarà a tots els esquiadors i visitants des de la Pista
Llarga. Tothom que ho desitgi es podrà fotografiar amb ell i demanar-li què vol per a
aquestes festes.
Hi haurà caramels per a tots els menuts. A més, tots aquells que vagin vestits
íntegrament de Pare Noël gaudiran d’un forfet especial de 5,00 €.
27 i 28 de desembre – 8è Memorial Albert Pardo
Els dies 27 i 28 de desembre tindrà lloc el 8è Memorial Albert Pardo, prova en què es
realitzaran proves d'eslàlom masculines i femenines en les tres categories: sènior, juvenil
i juvenil II.
La competició, integrada en el calendari FIS, pretén mantenir viu el record del periodista
Albert Pardo, que va esdevenir un gran impulsor dels esports de neu en els mitjans de
comunicació.
El 8è Memorial Albert Pardo està organitzat per la Federació Catalana d'Esports d'Hivern
(FCEH) i patrocinat pel diari esportiu Mundo Deportivo, on va treballar el periodista
homenatjat.
Per a més informació: www.lamolina.cat
Vall de Núria
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23 i 30 de desembre – Sortida amb retrac
Per als clients allotjats a l’Hotel de Vall de Núria, s’organitzarà una sortida amb màquina
trepitjaneu adaptada al transport, dissabte 23 i dissabte 30 de desembre. Els participants
passejaran per l’entorn de l’estació i coneixeran el treball diari de manteniment de pistes i
producció de neu.
Del 23 al 31 de desembre – Sortides amb raquetes de neu
Del dissabte 23 i fins al diumenge 31 de desembre, Vall de Núria posarà en marxa rutes
guiades amb raquetes de neu perquè els visitants visquin la neu del Pirineu d’una manera
diferent.
Després de caminar un parell d’hores, de 10.30 a 12.30 h, els participants podran gaudir
lliurament de l’entorn de Vall de Núria. El preu de l’activitat inclou bitllet del Cremallera
(anada i tornada), excursió amb guia i material (raquetes). És obligatori portar roba
d’abric, guants, gorra, calçat adequat. Edat mínima: 7 anys.
30 de desembre – Excursió nocturna amb raquetes sota la lluna plena
Dissabte 30 de desembre Vall de Nuria organitzarà una excursió amb raquetes per admirar
la lluna plena d’alta muntanya. Acompanyats de guies experimentats, els participants
descobriran l’entorn i la màgia de la vall de nit.
Un cop acabada l’activitat, es farà un sopar de comiat al restaurant de l'hotel, abans
d’agafar el tren nocturn que condueix fins a Ribes de Freser. La trobada amb els guies de
muntanya serà a les 18.30 h i a les 22.45 h partirà el tren.
Activitats a l’Hotel de Vall de Núria
Durant les festes nadalenques, l’Hotel de Vall de Núria organitzarà activitats dirigides als
clients, tant per als infants com per a tota la família.
Activitats infantils
Del 24 al 31 de desembre, els més menuts de la casa podran triar entre un ampli ventall
de propostes com, per exemple, nadales, passejades per la vall o classes de tir amb arc
per als majors d’11 anys. A més, podran participar en tota mena de tallers: de ninots de
neu amb cotó fluix, maquillatge, màscares, collage de Nadal, arbres de Nadal… I a les
tardes, el Cau de la Marmota es convertirà en una sala de cinema, per a nens de 4 a 10
anys.
Activitats familiars i per a adults
De dilluns a divendres s’organitzaran visites històriques al migdia, a les 12.00 h. Entre
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setmana, a més, es duran a terme tallers de ball (salsa i merengue) i d’astronomia;
competicions de ping pong; una gimcana familiar i sessions de bingo.
Pel que fa al cap de setmana, dissabte 30 de desembre, hi haurà una sortida amb retrac,
de 18.30 a 20.00 h, i una passejada i cava, a les 21.30 h. Diumenge 31, se celebrarà Cap
d’Any amb tots els clients.
Per a més informació: www.valldenuria.cat
Vallter 2000
31 de desembre – Festa de Cap d'Any
Vallter 2000 serà l’escenari d’una festa de Cap d’Any ben original. De 9.00 a 13.30 h es
podrà ballar a en una discoteca, on es donaran regals per a tots els assistents
(serpentines, espanta-sogres...). A les 12.00 h es repartirà raïm i serà el moment de fer
un simulacre de les campanades.
Per a més informació: www.vallter2000.cat
Port Ainé
30 de desembre – Rialp Après Ski 2017
Dissabte 30 de desembre, de 17.00 a 21.00 h, Rialp organitzarà la fira Rialp Après Ski
2017, que comptarà amb un ampli ventall d’activitats: una exposició de material antic,
tallers de reparació de material, presència de les escoles d’esquí de Port Ainé i una zona
activa gratuïta SkiPallars amb llits elàstics, circuits de cars i monopatins tot terreny i
alguna sorpresa més.
Activitats a l'Hotel Port Ainé 2000***
Aquest Nadal l'Hotel Port Ainé 2000*** ha preparat un programa d'animació Après-Ski
dissenyat per a tots els públics. Els clients gaudiran d'un petit univers de diversió en
format tarda-nit.
Entre les principals propostes destaquen els tallers de manualitats nadalenques o el
concurs de reptes Què t’hi jugues?. A la nit hi haurà temps per ballar al club dances, a la
mini disc o a la disco party i fins i tot s'organitzarà una classe de Zumba. Diumenge 31 a
la tarda se celebrarà una festa de comiat, amb lliurament de diplomes, i hi haurà temps
per relaxar-se a la zona Chill out de la terrassa.
Per a més informació: www.portaine.cat
21 de desembre de 2017
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