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Les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya durant la primavera i
l’estiu ofereixen activitats de natura i aventura. La Molina, Vall de Núria, Vallter 2000,
Espot, Port Ainé i els trens turístics: Cremallera i funiculars de Montserrat i Tren del
Ciment organitzen múltiples activitats per
dur a terme als seus espais, adreçades a tot
tipus de públic i de totes les edats.
Cremallera i funiculars
de Montserrat
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Si la muntanya

t’enamora,

La Molina ofereix un món de diversió amb
activitats de primavera i estiu que deixen clar
que és molt més que una estació d’esports
d’hivern i que ofereixen una oportunitat excel·lent per endinsar-se en la natura i passar-ho bé els mesos del bon temps.
Obrirà diàriament del 15 de juny al 15 de setembre, més els dies 21, 22, 23, 24 i 28, 29 de
setembre i els dies 5 i 6 d’octubre.

www.lamolina.cat

ACTIVITATS
TELECABINA o TELECADIRA CAP DE COMELLA
És la via d’accés al Bike Park i la passejada ideal
fins a la zona més alta de l’estació, el Refugi
Niu de l‘Àliga. Supera un desnivell de 700 metres i permet la visió panoràmica de la Cerdanya. A les oficines centrals s’ofereix el servei de
lloguer de motxilles portanadons. El descens es
pot fer a peu, via camins de muntanya, o amb el
Telecabina.
HORARI

PASSEIG EN TELECABINA +
TELECADIRA CAP DE COMELLA
Passejades a 2.537 metres i possibilitat de gastronomia al Niu de l’Àliga.
Passejades a partir de 2.100 metres amb el Telecadira Cap de Comella.

HORARI

· de 10.00 a 18.00 h; última pujada 17.30 h ·

ADULT

INFANT

MENOR *

11,00 €

7,00 €

2,00 €

(7-16 anys)

(0-6 anys)

· de 10.00 a 18.00 h; última pujada 17.30 h ·

ADULT

INFANT

MENOR

13,00 €

10,00 €

2,00 €

(7-16 anys)

(0-6 anys)

1 viatge: 8,00€ (anada i tornada)

* Preu net
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CERDANYA

BERGUEDÀ

RIPOLLÈS

www.lamolina.cat

ACTIVITATS
BIKEPARK
‣‣ Prop de 40 quilòmetres de
recorregut que uneixen la
zona de la Tosa amb l’aparcament del Telecabina i el
Telecadira Cap de Comella.

‣‣ 14 pistes de descens per a
riders de tots els nivells.

HORARI

1 dia

· de 10.00 a 18.00h; última pujada 17.45h ·

2 dies

4 hores Bikepark

‣‣ Un circuit de Cross Country,
un Wood Park.

ADULT INFANT
(7-16 anys)

ADULT

INFANT

ADULT

INFANT

‣‣ Pistes enduro, BTT i MTB.

23,00 € 19,00 €

42,00 €

34,00 €

20,00 €

16,00 €

(7-16 anys)

(7-16 anys)

Inclou telecabina La Molina + telecadira Cap de
Comella i assegurança
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CERDANYA

BERGUEDÀ

RIPOLLÈS

www.lamolina.cat

ACTIVITATS
RUTA D’INTERPRETACIÓ DE LA FAUNA EN FAMÍLIA
‣‣ Circuit de 4,4 quilòmetres i 18 parades
(animals representatius de la fauna salvatge de la zona de
La Molina).

‣‣ 18 plafons descriptius de la biologia
d’aquesta zona amb
preguntes test.

Zona equipada amb gandules al llac de La Molina,
per gaudir de l’entorn i
relaxar-se.

‣‣ Entrega de “títol de l’explorador”.

‣‣ Accés il.limitat durant
tot un dia.

Guia Explorador (inclou plànol i diploma) * : 1,00€

* Preu net
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ACTIVITAT PAQUET LLAC

‣‣ Zona lúdica i d’aigües,
barques/patinets, ponis,
vòlei, frisbee i circuit d’interpretació de la fauna.

7

1 dia

11,00 €
El preu dels infants no
inclou barca i el dels
adults no inclou poni.

CERDANYA

BERGUEDÀ

RIPOLLÈS

www.lamolina.cat

ACTIVITATS
Activitat paquet NON STOP
Inclou les activitats del Paquets
Llac, Tubbing, Piscina, Bikepark,
Telecabina La Molina, Telecadira
Cap de Comella i Tennis de forma
il·limitada.
1 dia
ADULT

INFANT

30,00 €

25,00 €

(7-16 anys)

Forfet nominal no transferible
No inclou lloguer de Bici, ni activitats CEA

TUBBING
Activitat ubicada a la zona familiar amb un tobogan per on es baixa dins d’un dònut gegant.
· d’11.00 a 19.00 h ·

HORARI

2 baixades

12 baixades

3,00 €

15,00 €
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CERDANYA

BERGUEDÀ

RIPOLLÈS

www.lamolina.cat

ACTIVITATS
BARQUES I PATINETS D’AIGUA
Passejar en barca pel
llac de La Molina és
una activitat ideal per
practicar en família. Les
barques i els patinets
tenen una capacitat
per a quatre persones

i el passeig té una durada d’uns 30 minuts.
Els usuaris van protegits amb una armilla
salvavides i un monitor
dona les instruccions
corresponents.

Barca/patinet, 30min: 8,00€

PONIS
Al voltant del llac de La Molina s’ofereix el servei
de passejades en poni per al menuts. Activitat
en plena natura en què els més petits estan en
contacte amb els animals.
Passejada amb poni, 1 volta al llac: 8,00€
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CERDANYA

BERGUEDÀ

RIPOLLÈS

Si et fascinen els

paisatges únics,

Vall de Núria una vall d’una
riquesa natural i paisatgística única
L’estació de muntanya de Vall de
Núria està situada dins del Pirineu
Oriental, al Pirineu de Girona, al terme municipal de Queralbs.
La basílica és a gairebé 2.000 metres d’altitud, en el punt on conflueixen tres valls: a ponent la vall
de Finestrelles, amb la vall de la
coma de l’Embut; al nord, la vall

d’Eina, i a llevant la vall de les Moreres, amb la de Noucreus i la de
Noufonts. Es tracta d’un conjunt de
valls encerclades per cims de gairebé 3.000 metres, presidida pel Puigmal (2.910 metres) i on les aigües
del riu Núria s’escolen per estretes i
profundes gorges formant espectaculars brolladors i cascades fins trobar-se amb la vall del riu Freser.

Vall de Núria és una destinació ideal per a tot l’any que
ofereix gran varietat d’activitats en el medi natural; la riquesa en muntanyes i rius fan
de la vall un espai espectacular on es pot gaudir de rutes,
racons i vistes úniques.

És un lloc emblemàtic, autèntic, acollidor i tranquil que oferix moltes activitats i serveis
com activitats d’estiu, com el
senderisme, allotjaments, gastronomia i el santuari.

Vall de Núria és un espai on es pot gaudir de
la pau i la tranquil·litat.
Ofereix un bon nivell de
servei a un públic eminentment familiar amb
nens petits (de 4 a 11
anys), grups i parelles.
R I P O L L È S

www.valldenuria.cat

UNA VALL ÚNICA
EL CREMALLERA, UN VIATGE MÀGIC

L’HOTEL VALL DE NÚRIA***

L’experiència a Vall de Núria comença amb el cremallera (el cremallera més alt del sud d’Europa).
El trajecte convida a gaudir del nostre paisatge
espectacular d’alta muntanya amb un transport
singular, el tren cremallera, l’única via d’accés a
Núria, que surt de Ribes de Freser, on es pot arribar
còmodament en tren (RENFE) o en cotxe, que es
pot deixar en un dels nostres pàrquings gratuïts a
les estacions de Ribes Enllaç, Ribes-Vila o Queralbs.

És un hotel d’alta muntanya de tres estrelles
amb encant i amb totes les comoditats d’un
allotjament de qualitat i ubicat en un entorn
natural privilegiat. Actualment disposem de 69
habitacions i 20 apartaments. Cuina de muntanya i moderna. S’admeten gossos.
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1 nit amb esmorzar: des de 51,25 €
Inclou el tiquet del cremallera d’anada i tornada
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R I P O L L È S

www.valldenuria.cat

UNA VALL ÚNICA
LA BASÍLICA DE LA MARE DE DÉU
La basílica de la Mare de Déu de Núria és un
lloc de pelegrinatge mític i universal. Un recer natural entre grans cims. Un punt de trobada espiritual: un santuari marià d’arrels i
tradicions antigues. Un espai per organitzar
recessos i dies de meditació i pregària. Un lloc
ideal per a les teves celebracions religioses:
casaments, batejos...

EL CAMÍ VELL DE QUERALBS A NÚRIA.
RUTA DE PELEGRINATGE
El camí Vell de Queralbs a Núria, recorregut
durant segles pels pelegrins com a ruta d’accés al santuari, és ple d’història i llegendes.
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R I P O L L È S

www.valldenuria.cat

QUÈ OFERIM?
CURSA VIRTUAL DEL CAMÍ VELL
El camí Vell de Queralbs a Núria és probablement un dels itineraris de muntaya més característics de Catalunya i del Pirineu. En sentit
ascendent o bé de baixada, és una magnífica
oportunitat per conjugar esport, tradició i natura. És el camí antic utilitzat durant segles
pels pelegrins com a ruta d’accés al Santurari,
farcit d’històries i de llegendes.
Avui, de pujada o de baixada o bé combinat
amb el Cremallera de Núria, és un itinerari immillorable per a la pràctica excursionista, per
rememorar l’esforç dels peregrins i dels primers
esquiadors i per gaudir intensament de l’entorn
natural de l’alta i mitjana muntanya pirinenca.
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CAMINS DE PASSEIG AL
VOLTANT DE NÚRIA
Els entorns de Núria són ideals per fer caminades de curta durada i sense gaire dificultat,
però que donen accés a llocs encisadors: frondosos boscos de pi negre, espectaculars miradors, llocs plens de tradició i història. I, si us
lleveu ben d’hora, veureu isards, muflons, marmotes... Volta santuari, camí del Llac, camí de la
Creu d’en Riba, camí de les Creus, camí de les
Coves, camí del Canal, camí del Bosc.
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R I P O L L È S

www.valldenuria.cat

ACTIVITATS
ACTIVITATS PER A TOTA LA FAMÍLIA
‣‣ Barques o canoes pel llac
‣‣ Cavalls. Minigolf

‣‣ Noves activitats al Parc Lúdic:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Karts de muntanya
Circuit de patinets
Piscina sensorial
Cintes transportadores
Jocs d’equilibri
Castell inflable
Rocòdrom
Tirolina
Tubbing
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R I P O L L È S

www.valldenuria.cat

ACTIVITATS
ACTIVITATS PER A TOTA LA FAMÍLIA
‣‣ Tir amb arc
‣‣ Ponis

‣‣ El Cau de la Marmota. Un espai gratuït
per als nens de 4 a 10 anys allotjats a
l’hotel o als apartaments, per divertir-se coneixent la vall.
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R I P O L L È S

www.valldenuria.cat

ACTIVITATS
ACTIVITATS PER A TOTA LA FAMÍLIA
‣‣ Granja

‣‣ Trek&Walk senderisme a Vall de Núria, una
experiència única
‣‣ Visites guiades

‣‣ Circuit d’orientació
‣‣ Exposicions

‣‣ Centre d’interpretació
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R I P O L L È S

Si t’agrada gaudir

amb els teus,

Vallter 2000 és l’estació més mediterrània
dels Pirineus. Situada a la comarca del Ripollès, dins d’un cercle d’origen glacial (Morens – Ulldeter) i a 2.000 metres d’altitud
sobre la vall del riu Ter, l’estació ofereix una
espectacular vista panoràmica que va des
del golf de Roses fins al cap de Creus (Costa Brava).
El telecadira continua sent un dels principals atractius de l’estació, que permet gaudir del naixement del riu Ter, a tan sols 150
metres de l’arribada del telecadira.

www.vallter2000.cat

ACTIVITATS
TELECADIRA A ULL DE TER
Telecadira amb sortida a la base
de l’estació i amb un trajecte
de 22 minuts, durant el qual el
visitant pot gaudir de les millors vistes panoràmiques del
cercle d’Ulldeter. Un cop deixat
el telecadira (cota 2.525 metres)
i només caminant 150 metres,
s’arriba al naixement del riu Ter.
A la mateixa arribada del telecadira està ubicada la cafeteria
d’alçada Les Marmotes, una de
les que estan a més altitud de
Catalunya.
DATES
D’OBERTURA

DEL 20 DE JULIOL A
L’11 DE SETEMBRE 2019
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19

www.vallter2000.cat

ACTIVITATS
CICLISME DE CARRETERA: PUJADA
DE SETCASES A VALLTER

SENDERISME FAMILIAR PER
L’ENTORN DE VALLTER

Ascens entre Setcases i Vallter en bicicleta de carretera amb senyalització vertical, la mateixa que
utilitzen els professionals de les edicions amb
final d’etapa a Vallter de la Volta a Catalunya.

Rutes de senderisme aptes per adults i nens,
amb dificultat baixa-mitja. L’estació proporciona un mapa amb itineraris marcats i amb guia
de dificultat i temps aproximat.

Recorregut: 12 km Pendent mitja: 7% Rampes prop del: 15%
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www.vallter2000.cat

ACTIVITATS
RUTA CICLOTURISTA I SENDERISTA
DE LA RUTA DEL TER
220 quilòmetres, aproximadament. Ruta que consta de sis etapes, amb punt d’inici a Vallter 2000
(2.150 metres) i final a la gola del Ter (0 metres).
www.rutadelter.cat

MAR I MUNTANYA
A més de 2.000 metres d’alçada, al cor del Pirineu i amb vistes a l’Empordà.

VERMUTS D’ALÇADA
Passeja, gaudeix de les vistes, fes una excursió i per
acabar el matí de la millor manera gaudeix del millor vermut en un dels punts més alts del Pirineu.
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Les dues estacions són al Pallars Sobirà, una de les
comarques pirinenques que millor conserva el seu
esperit d’alta muntanya. Amb les veïnes comarques de la Vall d’Aran i l’Alta Ribagorça comparteix
el Parc Nacional d’Aigüestortes i l’Estany de Sant
Maurici, que ofereix als seus visitants una profunda
experiència de natura.

L’entorn fa possible la pràctica de diverses activitats esportives, siguin terrestres, aèries o aquàtiques, moltes de les quals estan relacionades amb
els esports d’aventura com ara el ràfting, el descens de barrancs o bé l’hidrospeed per la Noguera
Pallaresa, amb 40 quilòmetres de navegabilitat.
També és una zona idònia per a la pràctica de l’ex-

cursionisme i el senderisme. Hi ha diverses rutes
per l’entorn, que es poden realitzar a peu, en BTT,
a cavall, en quads; també es pot fer un recorregut
en canoa pel llac de la Guingueta. Un altre dels
plats forts de la zona és la gastronomia. Es poden
degustar plats únics cuinats amb aliments típics
de la contrada.

www.espotesqui.cat

ON ALLOTJAR-SE?

www.portaine.cat

HOTEL PORT AINÉ 2000***
Situat a la mateixa estació d’esquí de
Port Ainé, a 2.000 metres d’altitud,
l’Hotel Port Áiné*** dona al client una
oportunitat única de gaudir dels esports de neu a peu de pista a l’hivern,i
de la tranquil·litat i la bellesa de l’entorn
natural a l’estiu, dins el Parc Natural de
l’Alt Pirineu.
L’Hotel Port Ainé 2000*** s’alça en un
edifici típic pirinenc de tres plantes
construït amb una estètica robusta i
orientat a les pistes d’esquí i a un ampli
altiplà a 2.000 metres d’altitud al bell
DATES D’OBERTURA

mig dels massís de l’Orri, que forma
part del Parc Nacional de l’Alt Pirineu i
del qual el mateix hotel esdevé la porta
d’entrada
84 habitacions amb una capacitat per a
260 persones. Totes les habitacions són
exteriors i constitueixen talaies panoràmiques al Pallars Sobirà. Decorades
amb un estil sobri i elegant, destaquen
per l’amplitud i la confortabilitat. Totes
les habitacions estan equipades amb
bany complet, calefacció, telèfon, TV via
satèl·lit i servei opcional de caixa forta.

DEL 13 DE JULIOL AL 31 D’AGOST

1 nit per persona amb esmorzar: des de 28,20 €
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www.espotesqui.cat

ON ALLOTJAR-SE?

www.portaine.cat

ALBERG LES ESTADES *
Situat entre les poblacions de Sort i Rialp (a 14
quilòmetres de l’estació d’esquí de Port Ainé),
l’Alberg Les Estades ofereix un allotjament còmode i acollidor a un preu molt competitiu.
Envoltat d’un ampli complex esportiu on hi ha
una àmplia piscina exterior d’estiu, un camp de
futbol, un camp de vòlei i una pista de bàsquet
entre altes instal·lacions, l’Alberg Les Estades
es posiciona com un allotjament ideal per a
aquells que cerquen unes vacances actives.
DATES D’OBERTURA

DE L’1 DE JULIOL A L’1 DE SETEMBRE

1 nit per persona amb esmorzar: des de 29 €

* Consulteu condicions per a agències de viatges
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www.espotesqui.cat

www.portaine.cat

ACTIVITATS
PARC LÚDIC I D’AVENTURA DE PORT AINÉ
El Parc Lúdic i d’Aventura de Port Ainé és una
zona lúdica pensada per a famílies i per als
amants de la natura. Ofereix un ampli ventall de
propostes: tubbing, llits elàstics, cars, monopatins tot terreny, parc d’aventura 2 recorreguts,...

DATES D’OBERTURA

Cap de setmana del 6 i 7 de JULIOL, i
del 13 JULIOL a l’1 SETEMBRE obert
cada dia de 10.00 h a 18.00 h
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2 adults
+
2 infants

2 adults
+
1 infant

1 adult
+
2 infants

1 adult
+
1 infant

1

suplement

entrada
individual

per
infant

50,00 €

40,00 €

38,00 €

30,00 €

15,00 €

10,00 €

Preu per 2 hores
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www.espotesqui.cat

ACTIVITATS

www.portaine.cat

RÀFTING

EXCURSIÓ 4X4 AL PARC NACIONAL

El Pallars Sobirà és una comarca famosa arreu
del Pirineu per la seva gran oferta d’activitats
d’aventura i outdoor, moltes de les quals estan
relacionades amb el riu Noguera Pallaresa.

El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici és l’únic parc nacional de Catalunya. Fou creat l’any 1955 amb una superfície
original de més de 9.000 hectàrees i avui dia té
14.199 hectàrees protegides.

El ràfting és una activitat consisteix en el descens d’aigües braves en bots pneumàtics d’entre 6 i 8 persones.

Ràfting tram 14 km

Ràfting infantil 5 km

Llavorsí - Rialp

Llavorsí – Moleta

45,00 € *

25,00 €

taxi 4x4 anada i tornada Espot – Parc
Nacional Llac de Sant Maurici

* El ràfting de 14 quilòmetres és apte només per a

nens més grans de 12 anys. Els menors de 12 hauran de
fer el tram infantil.
Consulta’ns per fer altres
activitats com barranquisme, canoes aigües
tranquil·les, hípica, ...
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Adult

Infant

12,00 €

8,00 €

(< 12 anys)

www.espotesqui.cat

ACTIVITATS

www.portaine.cat

SENDERISME & BTT

CICLISME CARRETERA

Descobreix les rutes a peu i amb BTT que t’ofereix el massís de l’Orri, per a tots nivells, pel teu
compte o be amb un guia del Parc Natural.
Més info rutes guiades: https://bit.ly/2uPSKwD
i a Espot i Parc Nacional us tenim preparades
les millors rutes de senderisme i una cursa diferent per que gaudiu de l’entorn immillorable
de la Vall de Peguera.

Cronoescalada a Port Ainé. Amb sortida a Rialp
i arribada a l’Hotel Port Ainé, els menys de
19km que separen ambdós punts esdevenen
una pujada èpica que corba rere corba supera
fins a més de 1200 metres de desnivell positiu
amb rampes que arriben al 13% i un pendent
mig de prop del 7% fins arribar a dalt l’Hotel,
exhausts però amb la gran recompensa d’unes
vistes increïbles en aquesta talaia natural de
l’Alt Pirineu. Més info: https://bit.ly/2VwRYQC
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Si vols unes vistes

impressionants,

FGC gestiona el Cremallera de Montserrat i els funiculars de la Santa Cova i de
Sant Joan. Recuperat des de l’any 2003,
el Cremallera de Montserrat és l’únic mitja per accedir a Montserrat que permet
arribar al bell mig del recinte del santuari
després de 15 minuts de trajecte. Envoltat
per la silueta de la muntanya, ofereix una
visió espectacular de l’entorn.
El Cremallera de Montserrat té vidres panoràmics que permeten apreciar tota la
bellesa natural del paratge. Els trens estan
climatitzats per garantir el màxim confort
dels viatgers i totalment adaptats a persones amb mobilitat reduïda.

L’estació de Monistrol-Vila disposa d’un aparcament gratuït per
a 1.000 cotxes i 70 autocars, amb servei de restauració. Amb una
freqüència de 20 minuts, en hora punta, el cremallera permet donar servei a un total de 1.200 persones cada hora.

Amb el Funicular de Sant Joan s’accedeix
fins a un dels punts més alts del massís
amb unes vistes privilegiades del recinte
del santuari i de tot l’entorn de la muntanya de Montserrat. A l’estació superior
es pot visitar l’Aula a la Natura on s’explica la formació de la muntanya de Montserrat i, també, la flora i la fauna típiques
de la zona.

Gaudeix d’un
dia inoblidable a
Montserrat viatjant de
la manera més còmoda
Els combinats
Trans Montserrat,
Tot Montserrat i
Montserrat Express
t’ofereixen les millors
opcions perquè
organitzis la visita a la
teva mida.
Barcelona és una de les
principals ciutats europees
en nombre de visites de
mercat internacional.
Dins d’aquest col·lectiu,
una de les excursions fora
de Barcelona que té més
visitants és Montserrat.
La manera més còmoda,
sostenible i pràctica
d’arribar fins al monestir és
mitjançant els serveis d’FGC.

+ 34 932 52 14 80
www.cremalleramontserrat.cat

Si vols fer un petit
viatge, amb una

gran història,

Es tracta d’una línia que històricament unia l’antiga fàbrica de ciment Asland de Castellar de n’Hug
amb Guardiola de Berguedà, des
d’on partia la línia del ferrocarril de
via estreta cap a Berga i Manresa.
Té un recorregut de 3,5 quilòmetres i té quatre estacions: La Pobla
de Lillet, La Pobla Centre, els Jardins Artigas i el Museu del Ciment
a Castellar de n’Hug. El trajecte
dura aproximadament 20 minuts,
el fa una locomotora dièsel nova
amb quatre cotxes que tenen una
capacitat per a 25 viatges cadascun.
El recorregut del tren del Ciment
es fa a través de diferents llocs d’interès turístic de la zona, entre els
quals cal remarcar l’exposició de
vehicles de transport a l’estació de
la Pobla de Lillet, els Jardins Artigas dissenyats per Antoni Gaudí
als afores de la Pobla i el Museu del
Ciment Asland, que està al costat
de l’estació de Castellar de n’Hug.

+ 34 972 732 020
www.trendelciment.cat
DATES D’OBERTURA

DEL 6 D’ABRIL AL 24 DE NOVEMBRE

CONDICIONS D’UTILITZACIÓ
‣‣ Els clients particulars s’han de dirigir a les taquilles centrals de les estacions on han de bescanviaran el bo pels serveis contractats. El bo ha d’indicar clarament l’estació de destí del client, el tipus de forfet o serveis contractats i qui és el pagador del BO
‣‣ L’horari de les oficines centrals i l’adreça de les estacions són:
Port Ainé
Taquilles Parc Lúdic cota 2000 Horari: Dates obertura Parc Lúdic: cap de setmana del 6 i 7 de juliol, i del 13 juliol a l’1 de setembre obert cada dia de 10.00 h a 18.00 h. Adreça: Estació de Muntanya Port Ainé Cota 2000 - Rialp.
Si és una reserva per a l’Hotel Port Ainé 2000***, un cop a la recepció de l’hotel li serà entregada tota la documentació. En el cas
de les activitats de Ràfting i excursió amb 4x4 en el moment de confirmar la reserva s’indicarà a on s’ha de dirigir el client.
La Molina
Taquilles centrals Edifici Telecabina. Adreça: Edifici Telecabina, s/n La Molina. Horari: de dilluns a diumenge, de 09.00 h a 17.00 h.
Vall de Núria
El client s’ha de dirigir a l’estació del cremallera de Ribes Enllaç. Horari: de dilluns a divendres, de 09.00 h a 13.00 h i de 14.15 h a
17.00 h, i dissabtes i diumenges, de 8.00 h a 18.00 h.
Si és una reserva d’allotjament pot accedir a qualsevol de les estacions del cremallera: Ribes Enllaç i Ribes Vila a Ribes de Freser, l’estació de Queralbs o l’Oficina d’Informació de Vall de Núria. Un cop a la recepció de l’hotel li serà entregada tota la documentació. En cas de qualsevol dubte o consulta, el client es pot adreçar a l’Oficina d’Informació. Horari: de dilluns a divendres,
de 09.00 h a 17.00 h, i dissabtes i diumenges, de 09.00 h a 18.00 h.
‣‣ Aspectes generals:
Les reserves d’allotjament han de ser confirmades per FGC .
L’Agència ha d’entregar un bo de servei al client, que l’ha de facilitar a la recepció de l’allotjament.
Les despeses de cancel·lació són: Reserva per a més de set dies i fins a deu dies, el 25 % del preu total de la reserva. Reserva per
a més de dos dies i fins a set dies, el 35 % del preu total de la reserva. Reserva per a dos dies o menys, el 50 % del preu total de
la reserva. No-presentació, 100 % de l’import reservat.
Preus amb IVA inclòs. Comissionable per a agències de viatges i operadors turístics (excepte serveis indicats específicament).
Totes les reserves s’han de fer prèviament, amb un mínim de 48 h d’antelació, i s’han d’enviar per correu electrònic a: reserves@turismefgc.cat
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MAPA DE SITUACIÓ
Consulteu les condicions i
els preus de grups i altres
col·lectius dels productes
de primavera i estiu a la
Central de Reserves:

Llavorsí

C-13

Rialp
Sort

Molló

N-260

Alp

N-260

Tremp

+ 34 932 041 041
reserves@turismefgc.cat
grups@turismefgc.cat
(per grups)
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Àger

C-1412

C-12

Artesa de Segre

C-13

Balaguer

C-14

Agramunt

L-303

Cervera

N-2

Cremallera i funiculars
de Montserrat

Igualada
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N-2

Setcases
Camprodon

