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Vall de Núria dona el tret de sortida a la temporada 
d’hivern 2017-2018  
 

 L’estació obrirà les seves portes dissabte 2 de desembre amb novetats i activitats 

lúdiques a la neu dissenyades per al públic familiar 

 

 Aquesta temporada destaca especialment la reforma de 14 habitacions de l’hotel, 

així com algunes novetats al Parc Lúdic com els patinets   

 

Considerant el pronòstic meteorològic es calcula que l'estació obrirà les seves portes el pròxim 
dissabte 2 de desembre. D'acord amb la previsió de poder activar el sistema de producció de neu 
de cultiu a ple rendiment i condicionar el màxim nombre de pistes i remuntadors es podrà oferir el 
millor servei pel pont de desembre. Durant la jornada, es podrà adquirir el forfet de dia per un preu 
reduït així com els forfets combinats que inclouen tant el viatge en cremallera com el forfet.  
 
Una de les activitats estrella de Vall de Núria és el seu Parc Lúdic, la millor opció per gaudir de 
l’hivern en família. Es tracta d’un espai únic on es pot desconnectar de la rutina tot jugant a les 
pistes de trineus o en els tubbings (ambdós per a tots els públics), així com en el rocòdrom, el qual 
està dirigit als infants. A més, el parc també compta amb un trineu cross, una tirolina i un 
recorregut de jocs d’equilibri en alçada. Aquesta temporada, a més, el Parc Lúdic estarà inclòs en 
els paquets combinats i serà vàlid durant tota la jornada.  
 
L’estació, alhora, disposa d’un ampli ventall de propostes alternatives a l’esquí, com per 
exemple les sortides amb raquetes de neu (per a principiants i usuaris amb un nivell intermedi), 
activitat que es durà a terme tots els dissabtes, diumenges i festius de la temporada d’hivern 2017-
2018, per viure la neu del Pirineu d’una manera diferent. També, passejades i excursions per 
conèixer l’entorn, la riquesa natural o el patrimoni històric de l’estació.  
 
Amb tot, sembla complicat estar-se només un dia. Per sort, a Vall de Núria trobem un hotel amb 
gran confort que facilita el fet de pernoctar i millora l’experiència. Per aquest motiu, enguany es 
posa en marxa la promoció “Queda-t’hi”, una oferta vàlida des de 60€ que inclou una nit a l’hotel 
de Vall de Núria més el bitllet per al Cremallera, perquè amb un dia no n’hi ha prou.   
 
Novetats en restauració, seguretat i activitats per a grans i petits 
 

 Noves activitats al Parc Lúdic, com els patinets de neu. També al circuit de raquetes del 
Mirador del Llac. 
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 Novetats en la seguretat: en els sistemes de protecció en allaus, massís rocós i 
infraestructures del cremallera (renovació parcial de via i catenària). 

 Nou programa d’animació per als clients allotjats a l’hotel, amb activitats esportives i 
culturals per als adults i amb propostes innovadores i carregades d’acció per als menuts al 
Cau de la Marmota. 

A més, es reformen 14 habitacions de l’Hotel Vall de Núria, oferint així més confort i fent possible 
una experiència perfecte a l’hotel situat al peu de cims de 3.000 metres d’altitud.  

 

Al desembre totes les estacions del Grup FGC, a punt 
Aquest mes de desembre arrencarà amb totes les estacions del Grup FGC obertes. Espot i Port 
Ainé estaran en funcionament a partir del divendres 1 de desembre i Vallter 2000, dimarts 5 de 
desembre. La Molina, per la seva banda, ja va iniciar la temporada el passat dijous 30 de 
novembre.  
 
Per a més informació: www.valldenuria.cat  

 
30 de novembre de 2017 
 
 

http://www.valldenuria.cat/

