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La Setmana Santa arriba i les estacions del
Grup FGC estan a vessar de neu


La Molina serà l’escenari de la Gimcana Ous per Pasqua, en què les
parelles participants hauran de trobar els ous amagats a l’estació



Vall de Núria organitzarà una sortida popular nocturna fins al cim del
Puigmal (2.913 m) i excursions amb retrac i raquetes de neu

Gràcies a les nevades dels últims dies del mes de març, les baixes temperatures, les bones
condicions meteorològiques, la constant feina dels tècnics de pistes i el bon estat de la neu,
La Molina, Vall de Núria, Vallter 2000, Espot i Port Ainé allargaran la temporada d’hivern
fins al 8 d’abril.
Enguany, Setmana Santa coincideix amb unes òptimes condicions a les cinc estacions del
Grup FGC i, per aquest motiu, es converteixen en el destí perfecte per gaudir de la
muntanya i la neu. Aquesta temporada, els visitants podran gaudir d’un ampli recull de
propostes lúdiques i esportives dissenyades per a tots els públics.
La Molina
29 de març – IV Gimcana "Ous per Pasqua"
El pròxim dijous 29 de març, La Molina organitzarà la quarta edició de la Gimcana Ous per
Pasqua, prova en què parelles formades per un adult i un jove d’entre 6 i 18 anys hauran
de trobar els ous amagats a l’estació.
Totes les parelles que trobin els 4 ous repartits per l’estació i els portin sencers a les
Oficines Centrals abans de les 16:00 h de la tarda rebran un obsequi. Hi haurà diferents
premis:




A la foto penjada a Instagram que tingui més likes, indispensable utilitzar el hashtag
#ouslamolina i etiquetar a @lamolinaski.
A la rapidesa, premi a la primera parella que entregui els 4 ous sencers a les
Oficines de La Molina.
També es farà un sorteig especial entre totes les parelles que hi participin i portin
els 4 ous sencers.
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Les inscripcions, gratuïtes amb el forfet de dia o temporada, es poden fer fins al 28 de març
a les 15.00 h, enviant un correu electrònic a ecall@lamolina.cat o bé trucant al 972 892
031.
Per a més informació: www.lamolina.cat
1 d’abril – IV La Molina Chiken Run
El diumenge 1 d’abril arriba La Molina Chiken Run, una de les curses de bicicletes de
descens (BTT) per damunt la neu més destacable del país. L’activitat esdevindrà també
clau de presentació de la temporada d’estiu 2018 del Bikepark de La Molina que te previst
obrir les seves portes, com ja és tradició, el primer cap de setmana de juny.
Es repartiran premis a la cloenda de l’esdeveniment als tres millors bikers masculins, a les
tres millors bikers femenines i al biker millor disfressat i també es comptarà amb la
presència de la coneguda marca austríaca de begudes energètiques amb llarga tradició en
la promoció esports de risc; Red Bull.
Vall de Núria
Del 26 al 31 de març – Sortides amb raquetes de neu
Del dilluns 26 al dissabte 31 de març, 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
lliurement 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’abrigar, guants, gorra, calçat adequat. Edat mínima: 7 anys.
30 de març - L’Esquella de la lluna
Divendres 30 de març Vall de Núria organitzarà l’Esquella de la lluna, la clàssica cursa
popular nocturna d’esquí de muntanya fins al cim del Puigmal (2.913 m).
Un cop els participants hagin baixat del cim, gaudiran d’una botifarrada popular i així podran
comentar les sensacions de l’esquiada. La nit continuarà amb una sessió de ball amb DJ,
per a aquelles persones que encara conservin una mica de forces.
Més informació: www.esquella.com
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31 de març – Excursió amb raquetes sota la lluna plena
Dissabte 31 de març, Vall de Núria 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. La sortida nocturna transcorrerà per un itinerari
lineal (cap al Pont de l’Escuder) o bé per un itinerari circular (Camí del Canal), ambdues rutes
són d’iniciació i aptes a partir dels 7 anys.
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 sortirà el tren.
31 de març – 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 31 de març de 18.15 a 20.00 h. Els participants
passejaran per l’entorn de l’estació i coneixeran el treball diari de manteniment de pistes i
producció de neu. L’excursió, amb guia, arribarà fins a la cota alta de l’estació i finalitzarà
amb una copa de cava i una fotografia de grup a la Cabana dels Pastors.
Per a més informació: www.valldenuria.cat
Vallter 2000
Setmana Santa de jocs, rialles i molta diversió
Vallter 2000 és ideal per a les famílies amb mainada. Gràcies al Jardí de Neu-Mini, els
pares poden gaudir de la neu sense preocupacions mentre els nens i nenes es diverteixen
a la ludoteca, on s'imparteixen tallers i jocs didàctics, sempre sota la supervisió de personal
qualificat. Es tracta d’un servei dirigit a petits de 3 a 8 anys.
Durant el matí dels dies festius i caps de setmana, de 10.00 a 14.00 h, es duran a terme
tota mena de propostes lúdiques com, per exemple, globusflèxia, jocs i gimcanes d'habilitat,
balls i coreografies, elaboració de disfresses, karaoke, concurs de ninots de neu,
construcció d'un iglú,… També es faran dibuixos cada dia amb el títol “El meu dia al Mini
Club l'Esquirol”, els quals es pengen a un mural de Vallter 2000.
A més, els menuts coneixen la mascota de l’estació: en Fajol. Al final del dia l'esquirol
apareix al Mini Club per fer-se fotos amb ells amb un photocall i perquè li expliquin què han
fet durant el dia. Per acabar, fan junts el ball final del Club.
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Per a més informació: www.vallter2000.cat
Espot
“Experimenta l’hivern a Espot”
Aquesta Setmana Santa, Espot es converteix en el destí ideal per gaudir de l’hivern amb
tots els sentits, gràcies a l’oferta “Experimenta l’hivern a Espot”.
Amb aquetsa promoció, els visitants poden escollir entre dues propostes d’estada: per una
banda, un paquet que inclou 2 nits d’allotjament amb esmorzar o mitja pensió, 1 dia i mig
de forfet d’esquí a l’estació i una excursió de mig dia amb raquetes de neu al Parc Nacional
d’Aigüestortes amb material tècnic, guia i viatge d’anar i tornada en 4x4; o bé, un paquet
amb 2 nits d’alotjament amb esmorzar o mitja pensió, 1 forfet d’esquí per un dia i excursió
de dia sencer amb raquetes de neu al Parc Nacional d’Aigüestortes amb material tècnic,
guia i viatge d’anada i tornada en 4x4.
Per a més informació: www.espotesqui.cat
Port Ainé
En un espai natural incomparable, Port Ainé és l’escenari perfecte per gaudir de la neu amb
tota la família i el grup d’amics durant aquesta Setmana Santa, dies en què l’estació obrirà
el Parc Lúdic, on es poden trobar les millors alternatives a l'esquí.
Entre les diferents opcions que es poden fer al Parc Lúdic destaca el Mini parc d’aventura
als arbres (a partir dels 4 anys i fins a 1,30 m d’alçada), que consta de 10 jocs, com ara el
pont nepalès, xarxes, un pont penjant i una tirolina, entre d’altres.
Paral·lelament, els visitants tindran la possibilitat de viure, en primera persona, una
increïble experiència dins el Parc d’Aventura als Arbres – Circuit Multiaventura, un parc
d’aventura entre arbres on petits i grans podran travessar un circuit de múltiples activitats,
després de rebre una introducció al material de seguretat. Els participants descobriran les
seves habilitats en aquest recorregut de 7 metres d’alçada, al qual s’accedeix a partir
d’unes escales movedisses amb troncs i està format per 1 pont tibetà, 3 torres i 2 tirolines.
El circuit és apte per a tots els públics, a partir dels 7 anys i 1,20 m d’alçada (ambdues
condicions obligatòries). Els infants han d’anar sempre acompanyats per un adult.
Per a més informació: www.portaine.cat
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23 de març de 2018
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