■ Comunicat de premsa ■

Les estacions d’Espot i Port Ainé arrenquen la
temporada d’estiu


Al mes de juliol, l’estació de Port Ainé donarà la benvinguda a la temporada
d’estiu amb l’obertura del Parc Lúdic i d’Aventura els caps de setmana i a
partir del dilluns 16 cada dia ininterrompudament



Espot comptarà amb el Quilòmetre Vertical (KV) de la Vall de Peguera,
competició que s’endinsa en indrets únics d’una gran bellesa del Pirineu
lleidatà, com l’Estany Negre o el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici

Aquest estiu, Espot i Port Ainé, gestionades pel Grup FGC, posen en solfa les propostes més
engrescadores i divertides del Pallars Sobirà per assaborir la natura amb els cinc sentits i aprofitar
l’estiu com mai abans. Envoltades d’un paratge únic, amaguen els racons més increïbles i autèntics
dels Pirineus, on descobrir els tresors de l’alta muntanya a peu o en bicicleta; sols, amb la família o
el grup d’amics.
L’estació d’Espot es troba molt a prop del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici,
àrea natural que també forma part de les comarques de la Vall d’Aran i l’Alta Ribagorça. Per un altre
costat, Port Ainé està envoltat del Parc Natural de l’Alt Pirineu, el més extens de Catalunya i compta
amb l’excepcional mirador del Pic de l’Orri a 2.440 m. Les seves privilegiades ubicacions esdevenen
un recer inigualable on desconnectar de la rutina i allunyar-se del tràfec i bullici de la ciutat.
Amb tot a punt per viure un estiu carregat d’aventura i noves sensacions, durant els mesos de juliol,
agost i setembre els visitants podran gaudir de tota mena d’activitats i esdeveniments dirigits a totes
les edats i gustos.
Naturalesa en estat pur
Al mes de juliol, l’estació de Port Ainé donarà la benvinguda a la temporada d’estiu amb l’obertura
del Parc Lúdic i d’Aventura: obrirà els caps de setmana d’aquest mes i a partir del dilluns 16 estarà
en funcionament cada dia ininterrompudament fins al diumenge 2 de setembre. L’horari serà de
10.00 a 18.00 h.
Els visitants podran gaudir de les pistes de tubbing, patinets i cars tot terreny o el Mini parc
d’aventura als arbres (a partir dels 4 anys i fins a 1,30 m d’alçada), el qual consta de 10 jocs entre
d’altres.
Hotel Port Ainé 2000, el més alt dels Pirineus
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A la mateixa estació de Port Ainé, a 2.000 m, s’alça l’Hotel Port Ainé 2000, de tres estrelles. Es
tracta d’un allotjament d’alta muntanya, amb molt encant, que es caracteritza per ser el més alt dels
Pirineus. Gràcies a la seva privilegiada situació, ofereix unes vistes espectaculars i promet una
experiència inoblidable i única per a tots els visitants.
Un any més, l’estació aposta per les activitats al bell mig de la muntanya com, per exemple, la Ruta
de descoberta del Parc Natural, que disposa de dues rutes que es poden realitzar lliurement tot
seguint els cartells indicatius o a través del servei de guies interpretadors del Parc Natural de l’Alt
Pirineu (sota reserva prèvia). Com a tret característic, a més, durant la temporada, els visitants
tindran la possibilitat de recórrer les rutes a peu i amb BTT, amb plànols físics i a través de l’APP
de Port Ainé.
Una altra proposta interessant per als amants de les dues rodes és la Cronoescalada amb bicicleta
de carretera, que durant aquest estiu es podrà fer a través l’APP de Port Ainé. Amb 18,6 quilòmetres
de pujada i un desnivell positiu de 1.228 m, s’inicia a l’encreuament de la carretera general i finalitza
a l’Hotel Port Ainé 2000***. Només per completar l’etapa tots els participants obtindran un forfet 2x1
per a la propera temporada, així com premis dels patrocinadors locals. A més, s’enregistrarà el
temps de cada ciclista i es farà un rànquing dels millors resultats.
Pel que fa a l’estació d’Espot, un any més compta amb el Quilòmetre Vertical (KV) de la Vall de
Peguera, activitat que s’inicia al poble d’Espot i posa punt final al refugi Josep Maria Blanc. L’activitat
es realitza a través de l’APP d’Espot i transcorre al llarg de 6,7 quilòmetres de recorregut i un
desnivell positiu de 1.000 metres. Els participants s’endinsaran en indrets únics d’una gran bellesa
del Pirineu lleidatà, com l’Estany Negre o el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
Es tracta d’una competició on muntanya, esport, tradició i natura van de la mà.
Es tracta d’un allotjament ideal per a aquelles famílies que busquen un entorn alpí, on poder degustar
una bona gastronomia de productes de km0 de la zona del Pallars Sobirà.
Paral·lelament, molt a prop es troba l’alberg Les Estades, ubicat entre les poblacions de Sort i Rialp.
Disposa de tota mena de serveis i prestacions, entre les quals destaquen: sala de jocs amb televisió,
sala infantil, zona exterior amb piscina, restaurant, entre d’altres.
Per a més informació: www.espotesqui.cat | www.portaine.cat
29 de juny de 2018
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