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Introducció
Estació La Molina
Estació Vall de Núria
Estació Vallter 2000
Estacions d’Espot i Port Ainé
Mapa de situació i Central de reserves
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Particulars, Famílies, Grups, Empreses,
Escoles, Tour Operadors…
Gràcies a tothom, un any més, aquest
hivern tindrem la neu a tocar!
A prop de casa nostra més de 150 km
esquiables i més de 100 activitats.

5 experiències d’alta muntanya
inoblidables (La Molina, Vall de Núria,
Vallter2000, Espot i Port Ainé) i també
3 experiències culturals úniques:
el Cremallera i els Funiculars de Montserrat,
el Tren dels Llacs a Lleida i el Tren
del Ciment de l’Alt Llobregat.
Tots hi sou benvinguts!

Les estacions de La Molina i Vall de Núria s’han certificat amb el segell “d’Equipament Turístic Familiar” dins
de l’àmbit de “Natura i Muntanya en Família” que dóna l’Agència Catalana de Turisme. Les estacions d’Espot,
Port Ainé i Vallter 2000 estan certificades com a destinació turística familiar.

Equipament Familiar
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Amb més de 75 anys d’història La Molina ha esdevingut una estació moderna i innovadora que
disposa d’una gran oferta esportiva i lúdica per a satisfer els gustos de tots els seus visitants.
Enguany l’estació augmenta la seva àrea esquiable amb dos remuntadors que donen accés a
dues zones noves, com són per una banda, l’ampliació del tram del Telecabina amb arribada al
Niu de l’Àliga, donant al client la oportunitat d’arribar fins a la cota 2.537, i per un altre banda, el
remuntador El Llac, amb sortida des de la zona del Llac i amb arribada a la zona de Coll de Pal.
Seu de grans esdeveniments esportius, una àmplia trajectoria a l’alta competició internacional,
avala la qualitat de les pistes i les instal.lacions de La Molina. Els esquiadors i snowboarders
podran gaudir de 71 quilòmetres esquiables dividits en 67 pistes per a tots els nivells, d’un
snowpark i un Fun Park a la zona de Trampolí i un boardercross i el halfpipe més gran de tot el
Pirineu, a la zona Alabau.
A La Molina el client podrà superar totes les seves marques. No importa si és esquiador o fa
snowboard, si és un professional o acaba de començar. Ni tan sols l’edat. El que realment
importa és el que la neu li farà sentir.
Per al públic no esquiador, l’estació ofereix un gran nombre d’activitats a la neu: excursions en
màquines trepitja neu, circuit de raquetes de neu “Descoberta de la Fauna”, tubbing i parc
d’aventura als arbres. A més d’una àmplia oferta gastronòmica i hotelera, tant a la pròpia estació
com a la comarca de la Cerdanya, on està situada La Molina i de la qual és punt emblemàtic.

GPS: 42º22’03.90’’N 1º56’04.59”E
Central de reserves: +34 932 041 041
/lamolina.cat
@lamolina
@lamolina
/SnowLaMolina
www.lamolina.cat

FITXA TÈCNICA 2019-2020
Pistes d’esquí alpí:
20 verdes
18 blaves
22 vermelles
7 negres
Remuntadors: 16
Cota mínima: 1.700 m
Cota màxima: 2.537 m
Pistes d’esquí alpí: 67
Total km.: 71
Producció de neu: 60%

Percentatge que representa sobre
el total d’àrea esquiable.

PISTES ESPECIALS i ACTIVITATS
Pista de trineus: 2
Freestyle&Snowpark: 2
Superpipe: 1
Àrea infantil: 1
Estadis de Competició: 3
Pista adaptada PMR: 1
Circuits:
Raquetes: 2
Segways: 1
Parc d’aventura pels arbres: 1
Parc ARVA: 1
Tubbing: 2

ESCOLES D’ESQUÍ i SNOW
Escoles: 13
Total Professors: 400
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Esquí
Una estació amb pistes de tots els nivells on es troben
tota classe de serveis: 13 escoles d’esquí amb més de 400
professors, clubs d’esquí, cafeteries, consignes, lloguer
de material, lloguer de roba, centre mèdic, sala de pícnic
coberta, àrea infantil, parc de neu i caixer automàtic.

Freestyle & Snowparks
Compta amb un boardercross i un superpipe (el més gran dels
Pirineus) a la zona Alabau i un freestyle a la zona Trampolí.

Activitats a l’aire lliure

Centre d’esports adaptats

· Excursions amb màquines trepitja neu · Descensos nocturns
· Sopars d’alçada · Zona chill-out · Tubbing · Motos de neu ·
· Supertirolina · Segway
· Parc d’aventura als arbres · Parc ARVA · Raquetes de neu
· Pista de trineus · Trekking · Spa · Fitness · Fun Park · Bolera
· Slalom Tecnològic · Circuit descoberta de la fauna.

Un dels centres més avançats en recursos i un referent en el
món de la neu per a persones i esportistes amb discapacitat.
La Molina ha adequat les infraestructures (les entrades als
telecadires, la pista de debutants, places de pàrking, lloguer
de material específic, zones d’accés, wc’s adaptats).
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Vall de Núria és retrobar el paisatge i la natura en tot el seu esplendor i magnificència.
Situada als Pirineus Orientals, la vall està envoltada d’un conjunt de cims que
s’enfilen quasi als 3.000 m.
Només s’hi pot accedir amb el Cremallera. Els guies de muntanya i d’activitats
us ajudaran a descobrir totes les possibilitats del lleure que ofereixen els seus paratges:
circuit de raquetes i esquí de muntanya, un parc lúdic i el Cau de la Marmota per als
més menuts.
L’Hotel Vall de Núria, situat a peu de pistes, és l’opció més còmoda per a la vostra
estada a la neu. Disposa de 69 habitacions i 20 apartaments.

Estació de muntanya Vall de Núria
17534 Queralbs (Ripollès)
/vallnuria
@ValldeNuria
www.valldenuria.cat

FITXA TÈCNICA 2019-2020
Remuntadors: 5
Cota mínima: 1.964 m
Cota màxima: 2.252 m
Pistes d’esquí alpí: 11
Total km.: 7,6
Producció de neu: 6,6
Número total km innivats.

PISTES ESPECIALS i ACTIVITATS
Pista de trineus: 3
Pista de raquetes: 3
Border Cross: 1
Parc Lúdic: 1

Amb 2 cintes transportadores.

ESCOLES D’ESQUÍ i SNOW
Escoles: 2
Total Professors: 50
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El Cremallera, un viatge màgic
Gaudireu d’aquest paisatge espectacular
d’alta muntanya amb el tren Cremallera, l’única via d’accés
a la Vall de Núria des de Ribes de Freser.

Activitats per a tots
· Esquí de muntanya
· Raquetes de neu
Descobriu els grans espais naturals i els magnífics paisatges
que ens envolten i apreneu a interpretar la flora i la fauna,
acompanyats dels nostres guies titulats.

Activitats per als menuts
Parc infantil. Cau de la Marmota
Un espai on els nens poden fer activitats amb una educadora,
coneixent l’entorn de la vall.
Jocs d’exterior Jardineria
Tallers
Tir amb arc
Reciclatge

Parc Lúdic
Zona amb 3 pistes de trineus
Tubbys
Rocòdrom
Jocs d’altura
Accés amb 2 cintes transportadores

RAQUETAS
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Hotel Va

Gaudeix del millor allotjament
a peu de pista!
L’Hotel Vall de Núria***
és el millor lloc des d’on
començar i on finalitzar el
dia. Un hotel tres estrelles
amb encant i personalitat,
que ens fa assaborir totes
les sensacions de l’alta
muntanya amb el confort
d’un establiment
perfectament equipat amb
els millors serveis.
Un hotel amb el premi
GreenBuilding de
sostenibilitat atorgat per
la UE, gràcies a una feina
de restauració i d’integració
en l’entorn, acompanyades
d’una cura extrema per
l’eficiència energètica del
conjunt, que assegura el
màxim respecte per un
entorn privilegiat com el
que l’envolta.

8

0
0
0
2
r
e
Vallt
Vallter 2000 està situada dins el terme municipal de Setcases, a la zona més oriental
del Pirineu de Girona. Una estació acollidora i familiar, que aposta per una variada oferta
d’activitats d’esquí i de muntanya per a tot tipus de client: esquí alpí i snowboard, esquí
de muntanya, raquetes de neu, zona de trineus...
La seva proximitat amb Girona i Barcelona i la gran varietat d’activitats, la converteix en
la destinació ideal per a tota la família per gaudir de la muntanya en qualsevol època de
l’any. L’esquiador que ve a buscar reptes, com el que ve a fer un tranquil dia de passeig
amb raquetes o com les famílies que venen a jugar a la neu, tothom troba a Vallter 2000
els seu espai.

42° 25’ 37.26''
N 2° 15' 54.11'' E
Central de reserves:
932 041 041
/vallter.esqui
@Vallter2000
www.vallter2000.cat
Tel (+34) 972 13 60 57

FITXA TÈCNICA 2019-2020
Pistes d’esquí alpí:
3 verdes
3 blaves
6 vermelles
1 negres
Remuntadors: 11
Cota mínima: 1.959 m
Cota màxima: 2.535 m
Pistes d’esquí alpí: 13
Canons de neu: 86
Pistes toalment innivades: 6
Total km.: 18,8
Producció de neu: 9
Número total km innivats.

PISTES ESPECIALS i ACTIVITATS
Pista de trineus: 1
Mini Club - Jardí de neu: 1
Circuits:
Raquetes/Esquí de muntanya
7 circuits amb 1,83 Km

ESCOLES D’ESQUÍ i SNOW
Escoles / Guies: 2
Total Professors / Guies: 50
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Esquí - Snowboard
Vallter ofereix descensos amb pendents per a tots els nivells. Des
de pistes verdes mes assequibles per a debutants fins a pistes
negres i freeride per a esquiadors experts que venen a posar-se
a prova.13 pistes senyalitzades i amb les millors condicions.
Les escoles d’esquí ofereixen classes per a tots els nivells.

Activitats de muntanya
Vallter 2000 i el seu entorn permeten realitzar diferents activitats
de muntanya, com l’esquí de travessia o les sortides amb
raquetes de neu. Les activitats poden realitzar-se amb sortides
amb guies acompanyants o amb itineraris lliures de muntanya. Les
escoles d’esquí i muntanya ofereixen sortides per a tots els nivells.

Àrea infantil

Altres serveis

* PARC LÚDIC: ZONA DE TRINEUS

Vallter a més ofereix a tots els seus clients i
visitants, diferents àrees de restauració,
zona de pícnic, lloguer de material, botiga
de material esportiu, escoles d’esquí i
muntanya, consignes, centre mèdic, oficina
d’informació i taquilles.

Zona acotada per gaudir amb tota la família de les baixades amb trineus. Pista de
100 m habilitada amb 2 cintes transportadores.

* MINICLUB

Ludoteca-Jardí de neu per a infants, on els mes petits poden jugar i fer activitats
mentre els pares esquien.
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www.skipallars.cat

Al Pallars Sobirà existeix un gran ventall de possibilitats per gaudir de la neu i la muntanya.
Una manera diferent de descobrir la natura emmarcada en un paisatge blanc, on les
estacions d’Espot i Port Ainé i Tavascan conviden a tota la família a gaudir d’infinitat
d’activitats i una bona oferta cultural (museus i ecomuseus etnològics, centres
d’interpretació, gestors culturals, artesans agroalimentaris, etc.).

/SkiPallars
@SkiPallars
skipallars
@skipallars
Espot
Carretera Barradé, s/n (25597)
GPS: 42°33'49.7"N · 1°05'38.2"E
www.espotesqui.cat
Tel (+34) 973 62 40 58
Port Ainé
Estació de muntanya, s/n (25594)
GPS: 42° 26' 06.0" N · 1° 12' 39.2" E
www.portaine.cat
Tel (+34) 973 62 76 04

FITXA TÈCNICA 2019-2020

ESPOT

Remuntadors: 5
Cota mínima: 1.500 m
Cota màxima: 2.500 m
Pistes esquí alpí: 22
Km innivats: 15 km
.

PORT AINÉ

Remuntadors: 7
Cota mínima: 1.650 m
Cota màxima: 2.440 m
Pistes esquí alpí: 25
Km innivats: 12,9 km

PISTES ESPECIALS I ACTIVITATS
Parc lúdic
Circuits Raquetes de neu
Boarder Cross
Snowpark&Freestyle (Port Ainé)
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Gaudeix d’una situació privilegiada única als Pirineus, situada al costat del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici. Les pistes es caracteritzen per trobar-se dins de frondosos boscos de pi negre (3 d’elles estan homologades per a la
celebració de competicions internacionals).
· Jardí de neu · Parc Lúdic · Itineraris senyalitzats amb raquetes de neu

Port Ainé
Amb una privilegiada situació, sota el Pic de l’Orri (2.440 m), amb el 95% de les pistes orientades a la cara nord, li permet gaudir
d’un microclima favorable sobretot en temporades amb nevades escasses i d’una immillorable qualitat de neu pols des de
desembre fins a l’abril.
· Jardí de neu · Parc Lúdic · Itineraris senyalitzats amb raquetes de neu · Busseig sota el gel · Snowpark

Port Ainé

Espot
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Ludoteca amb monitoratge

Parc de
Lúdic
Jardí
neu amb monitoratge

Itineraris senyalitzats amb raquetes de neu a les estacions

Jardí
de neu
monitoratge
Busseig
sotaamb
el gel

Un lloc on els més petits podran passar una bona estona
jugant i aprenent tutelats per personal qualificat mentre els
pares gaudeixen esquiant.

Per als apassionats a la muntanya, les raquetes de neu són una
bona alternativa a l'esquí o l'snowboard i permeten gaudir de
l'entorn de manera diferent. És una activitat tècnicament senzilla i
accessible a persones amb diversos nivells, cosa que les fa molt
atractives per a famílies amb nens o per gaudir amb grups d'amics.

Centre lúdic, una bona alternativa a l’esquí per a tota la
família. Podreu gaudir en un sol forfait de la pista de trineus,
el tubbing, el jardí de neu. A més Port Ainé podreu gaudir
també del circuit d’adults i circuit infantil)
Activitat dirigida no solament als submarinistes experimentats
sinó que també per aquells que vulguin fer un bateig en alçada.

Snowpark & Freestyle a Port Ainé

Port Ainé és històricament una estació bolcada al 100% amb el Freestyle i la pràctica d'aquesta modalitat d'esquí i snowboard.
L'Snowpark de Port Ainé el trobaràs a la zona mitja de l'estació (2.200 m).
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Vine a descobrir la sensació de dir bon dia a

l’Hotel més alt del Pirineu!
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Situat a la mateixa estació de
Port Ainé, a 2.000 metres
d’altura, l'Hotel Port Ainé
2000 *** dóna al client una
oportunitat única de gaudir
dels esports de neu a peu de
pista a l’hivern i a l’estiu de la
tranquil·litat i la bellesa de
l’entorn natural, envoltat del
Parc Natural de l’Alt Pirineu.
Amb totes les comoditats
pròpies d’un hotel tres
estrelles, 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, que ofereix unes
vistes espectaculars, l’hotel
promet un experiència
inoblidable al visitant.
Pet Friendly! A l’Hotel Port
Ainé s’admeten gossos!
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Llavorsí

C-13

Rialp
Sort

Molló

N-260

Alp

N-260

Setcases
Camprodon

Tremp
Àger

C-1412

C-12

Artesa de Segre

C-13

Balaguer

C-14

Agramunt

L-303
N-2

Cervera

Cremallera i funiculars
de Montserrat

Igualada

N-2

Central de reserves
Tel. 932 041 041
reserves@turismefgc.cat
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