MANUAL DE VENDES
GRUPS ESCOLARS I GRUPS ADULTS

Situat a 2000 metres d’altura. Amb
totes les comoditats d’un tres estrelles i
un enclavament privilegiat que ofereix
unes vistes espectaculars, l’hotel
promet una experiència inoblidable.
Ideal per a grups escolars per la seva
situació, i espais comuns.
Serveis: gimnàs, sauna, botiga, sala de
jocs recreatius, pub/discoteca, sales
amb televisions, cafeteria i restaurant,
WIFI gratuït, garatge privat
Serveis a les habitacions: habitacions
amb bany complet, calefacció, televisió
via satèl·lit, servei opcional de caixa
forta.
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TARIFES T. 2019-20
GRUPS ESCOLARS

CONDICIONS
•
•
•
•
•
•
•

Tarifes amb IVA inclòs, comissionables per AAVV i TTOO
Grups escolars (fins a 16 anys) a partir de 20 persones.
1 gratuïtat cada 25 persones de pagament.
Taxa turística no inclosa en el preu (0.50€/nit/persona >16 anys) Pagament directe.
Lliure distribució en habitacions múltiples. Consultar suplements per a distribucions
alternatives a les assignades per l’hotel. Suplement habitacions individual: 25€
Aigua inclosa en els àpats. Menjar o sopar addicional o a descomptar en l’entrada o
sortida del grup: 12€ comissionables. /// PICNIC: 7€ comissionables (inclou: 2
entrepans + aigua + fruita)
Contracta la teva assegurança d’esquí (accidents en pista) amb nosaltres!

Consulta’ns per combinacions alternatives.

PAQUETS ESQUI - ESCOLARS
1 DIA PACK COMPLET
2 DIES PACK COMPLET
3 DIES PACK COMPLET
4 DIES PACK COMPLET
5 DIES PACK COMPLET
6 DIES PACK COMPLET

T. BAIXA
82,95 €
165,90 €
248,85 €
331,80 €
414,75 €
497,70 €

T. ALTA
94,45 €
188,90 €
283,35 €
377,80 €
472,25 €
566,70 €

1 NIT + 2 DIES PACK COMPLET
2 NIT + 3 DIES PACK COMPLET
3 NIT + 4 DIES PACK COMPLET
4 NIT + 5 DIES PACK COMPLET

121,90 €
204,85 €
287,80 €
370,75 €

140,90 €
235,35 €
329,80 €
424,25 €

MINI PACK
1 DIA MINI PACK
2 DIES MINI PACK
3 DIES MINI PACK
4 DIES MINI PACK
5 DIES MINI PACK

74,90 €
149,80 €
224,70 €
299,60 €
374,50 €

87,15 €
174,30 €
261,45 €
348,60 €
435,75 €

XOFERS – Pensió Completa

50 € per nit

PACK COMPLET: inclou allotjament en Pensió completa + Forfet (sense
assegurança d’esquí) + lloguer equip de material ski/snow (inclou casc) + 2
hores diàries de classes d’esquí o snow
MINIPACK: inclou allotjament en Pensió completa + Forfet (sense assegurança
d’esquí) + lloguer equip de material ski/snow (inclou casc)
* Per a cursets de snow mínim 5 persones del mateix nivell, o consulta’ns el
suplement de classes individuals.
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CALENDARI
SERVEIS ESTACIÓ T. 2019-20 GRUPS ADULTS I ESCOLARS
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GRUPS
ESCOLARS
TARIFES SERVEIS ESTACIÓ ESQUI T. 2019-20
PACK COMPLET – Inclou: Forfet (sense assegurança d’esquí) + lloguer
equip de material ski/snow (inclou casc) + dinar a pistes + 2 hores diàries
de classes d’esquí o snow (snow mínim 5 persones del mateix nivell, o
consulta’ns el suplement de classes individuals)

PACK COMPLET Serveis Estació
PORT AINÉ i ESPOT
DIES
BAIXA
ALTA
1
39,00 €
47,10 €
2
78,00 €
94,20 €
3
117,00 €
141,30 €
4
156,00 €
188,40 €
5
195,00 €
235,50 €

MINIPACK – Inclou: Forfet (sense assegurança d’esquí) + lloguer equip de material
ski/snow (inclou casc) + dinar a pistes

MINI PACK - Serveis Estació
PORT AINÉ i ESPOT
DIES
BAIXA
ALTA
1
31,25 €
39,65 €
2
62,50 €
79,30 €
3
93,75 €
118,95 €
4
125,00 €
158,60 €
5
156,25 €
198,25 €

Suplement +1€/hora/pax en cap de setmana
CONDICIONS
•
•
•
•
•
•
•

Tarifes amb IVA inclòs, comissionables per AAVV i TTOO (Assegurança no comissionable)
Grups a partir de 20 persones. Grups escolars màxim 16 anys.
1 gratuïtat cada 25 persones de pagament.
Restauració a pistes: menú tancat 2 plats + postre + aigua
Material Lloguer: Imprescindible 5 dies abans entrada grup la plantilla amb les mesures. Si no es te no es garantitza tenir el grup muntat.
Classes:
 Grups snow, mínim 5 persones mateix nivell. Si són menys cal consultar suplement.
 Consulta’ns per paquets amb opció de mes de 2h classes diàries.
Contracta la teva assegurança d’accident a pistes amb nosaltres! Consulta’ns.

Assegurança
Accident pistes
DIES
PREU
1
3.00 €
2
6.00 €
3
8.00 €
4
10.00 €
5
12.00 €
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GRUPS
ADULTS
TARIFES SERVEIS ESTACIÓ ESQUI T. 2019-20

DIES
1
2
3
4
5

FORFET ESPOT i PORTAINE
BAIXA
ALTA
17,00 €

25,50 €

34,00 €

51,00 €

51,00 €

76,50 €

68,00 €

102,00 €

85,00 €

127,50 €

DINAR A PISTES ESPOT i PORTAINE
DIES
BAIXA
ALTA
1
10,25 €
13,65 €
2
20,50 €
27,30 €
3
30,75 €
40,95 €
4
41,00 €
54,60 €
5
51,25 €
68,25 €

LLOGUER MATERIAL SKI/SNOW PORT AINE
DIES
BAIXA
ALTA
1
11.15 €
15.90 €
2
22.30 €
31.80 €
3
33.45 €
47.70 €
4
44.60 €
63.60 €
5
55.75 €
79.50 €

CONDICIONS
•
•
•

Tarifes amb IVA inclòs, comissionables per AAVV i TTOO (Assegurança no comissionable)
Grups a partir de 20 persones
1 gratuïtat cada 25 persones de pagament.

•
•
•

El forfet no inclou assegurança, cal contractar la cobertura de accident a pistes a part.
Restauració a pistes: no inclou la beguda
Material Lloguer: Imprescindible 7 dies abans entrada grup la plantilla amb les mesures, per al bon funcionament de tots.
Per a lloguer de material a Espot consulta’ns disponibilitat i preus.

Assegurança
Accident pistes
DIES
PREU
1
3.00 €
2
6.00 €
3
8.00 €
4
10.00 €
5
12.00 €
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Horari: de 9 a 16:30h

PISTA DE TUBBING
PISTA DE TRINEUS
RAQUETES DE NEU
JARDÍ DE NEU

Horari: de 9 a 16:30h

PISTA DE TUBBING
PISTA DE TRINEUS
PARC D’AVENTURA ALS ARBRES
RAQUETES DE NEU
JARDÍ DE NEU

TARIFES GRUPS ESCOLARS - PARCS LÚDICS
Ús il·limitat de les activitats 3 hores

ESPOT

• 8 € per persona

PORT AINÉ

• 13 € per persona

ACTIVITATS
A PARTIR
DE 4 ANYS

Excursions guiades amb Raquetes de neu. Consulta’ns!
Preus per a grups escolars.
IVA inclòs comissionables per AAVV i TTOO. Cal reserva prèvia.
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Allotjaments Zona Espot
Alberg Les Daines
Hotel Or Blanc**
Hotel Saurat***
Apartotel Trainera (Esterri d’Àneu)
Hotel Valls d’Àneu** (Esterri d’Àneu)
Camping Aigüestortes (Esterri d’Àneu)

Allotjaments Zona Port Ainé

Hotel Port Ainé 2000***
Alberg Les Estades (Rialp)
Hotel Condes del Pallars (Rialp)
HA Pessets***(Sort)
HA Pey**(Sort)
Alberg Escola de Piragüisme (Sort)
Can Josep (Sort)
Alberg L’Orri del Pallars (Montardit de Baix)
Ca l’Anton (Pujalt)
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CONDICIONS RESERVES
Per fer la reserva, cal fer una paga i senyal del 30% de l’import total.
Totes les anul·lacions es comunicaran per escrit mitjançant l’email: grups@turismefgc.cat, si no es així no es tindrà en compte.
Les despeses d’anul·lació d’un grup són les següents, segons s’avisi en:
• 100%: Es facturarà l’import total de la confirmació de la reserva de tot el sol·licitat en cas que, sense anul·lació prèvia, els clients no es
personin.
• 25% de l’import reservat dins les 48 hores anteriors a la data d’entrada
• 15% de l’import reservat, cancel·lació entre els dies 3 i 10 abans de l’entrada
• 5% de l’import de la reserva, si el desistiment es produeix amb més de 10 i menys de 15 dies d’antelació a la data d’entrada
Aquells grups que no arribin als pax reservats amb una tolerància del 10%, tindran despeses addicionals per la possible alteració del
booking dels nostres allotjaments.
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INFORMACIÓ I RESERVES
932 041 041
grups@turismefgc.cat
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Temporada
2019-2020

Manual de vendes
Client Particular i Agències de Viatges

Hotel Port Ainé 2000 ***
CALENDARI

Situat a 2000 metres d’altura. Amb totes les comoditats d’un tres estrelles i un enclavament privilegiat
que ofereix unes vistes espectaculars, l’hotel promet una experiència inoblidable.
Ideal per a parelles i famílies per la seva situació a peu de pistes.
Serveis: llar d’infants, garatge privat, gimnàs, sauna, botiga, sala de jocs recreatius, pub/discoteca, sales
amb televisions, cafeteria i restaurant, WIFI gratuït.
Serveis a les habitacions: habitacions amb bany complet, calefacció, televisió via satèl·lit, servei
opcional de caixa forta.

Hotel Port Ainé 2000 *** - Tarifes

CONDICIONS
Preus per persona amb IVA inclòs en base a habitació doble standard.
Preus comissionables per AAVV i TTOO
Allotjament
• 40% de descompte en nens (en allotjament) de 3 a 14 anys inclòs compartint habitació amb dos adults. Allotjament gratuït per nens de 2 anys, amb
el mateix règim que els adults; 3ª y 4ª persona en hab. doble descompte del 20% sobre tarifa d'allotjament i règim escollit
• Suplement habitació individual 25€/nit (comissionables)
• Àpats addicionals: 15€ adults, 10€ nens (comissionables)
• Suplement Sopar Fi d'Any (obligatori): 100€ Adu/50€ Inf & Men (comissionables)
• Mínims d'estància: 2 nits d'allotjament (t.mitja) - 3 nits d'allotjament (t.alta) excepte paquets amb forfait (disponibilitat sota petició)
• Pàrquing subterrani 1 dia: 8€ pagament directe al allotjament
• Check In a partir de les 16:00 hrs. Check Out fins les 15:00hrs. Consultar a Recepció per a Late Check Out
• Els preus no inclouen la Taxa Turística de Catalunya; 0,50€ per persona (majors de 16 anys) i nit. Pagament directe al allotjament.

Paquets Allotjament + Serveis Estació
• Els forfets no utilitzats només seran reemborsats
en cas de tancament total de les 2 estacions
• Els forfets de pack no inclouen assegurança
d'accidents. S'ha d'adquirir a taquilles segons
tarifes de la temporada vigent (preu net)
• Els paquets queden subjectes a les condicions
explicites de la pàgina web i el contracte de
reserva
• Per la conformació d'altres packs, consultar amb
la Central de Reserves (932 041 041) o a
reserves@turismefgc.cat

FORFETS Preus Venta Públic - Taquilles
Temporada 2019-20

Condicions
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Temporada Única
Preus per persona, IVA inclòs
Adult (26-65 anys) - Junior (14 a 25 anys)- Infantil (7-13
anys) - Menors (0-6 anys) - Veterans I (66-69 anys) Veterans II (70 anys o més)
Els forfets no inclouen assegurança d'accidents. S'ha
d'adquirir a taquilles.
Forfait de 1/2 dia a partir de les 13:00 hores
Els forfets tindran validesa en les estacions de Port Ainé,
Espot Esquí i Tavascan
El forfet de passeig dona accés al telecadira de La Roca a
Espot Esquí i al telecadira de Roní a Port Ainé
El Forfet Freestyle (exclusiu Port Ainé) dona accés
il·limitat als remuntadors TK Clots, TK l'Olla i TK Pla de
l'Olla + 1 pujada al TC Jet Cim o TC Pic de l'Orri
El forfet debutants dona accés a les pistes de debutants,
no te accés al TC Jet Cim a Port Ainé ni al TC Bosc a Espot.

LLOGUER DE MATERIAL Preus Venta Públic
Temporada 2019-20

CONDICIONS
•
•
•
•

Preus amb IVA inclòs comissionables per AAVV
Infant: fins els 14 anys inclusives.
Lloguer de material a las estaciones de Port Ainé i Espot Esquí
El material es retronarà al mateix centre de recollida

SERVEIS ESTACIÓ
Preus exclusius per empaquetar amb allotjament

CONDICIONS:
* Preus amb IVA inclòs, comissionables per AAVV
* En el cas que la reserva coincideixi amb dues temporades, aplicar prorrateig de dies i temporades per tarifa
* Aquestes tarifes no podran ser publicades de forma independent (sense empaquetar) en cap suport
Forfets
* Franges d'edat aplicables a forfets: Adults (a partir de 15 anys), Infantils (de 7 a 14 anys inclusives), Menors (de 0 a 6 anys)
* El preu del forfet per a menors (0-6 anys) i majors de 70 anys es de 5€/diaris. Els veterans I (persones entre 65 i 69 anys) es beneficiaran de la tarifa de "infantils“. Preus comissionables.
* Els forfets hauran de recollir-se amb bo de client a les taquilles de les estacions: a Port Ainé (cota 2000, cota 1650) i/o a Espot Esquí (cota 1500)
* Els forfets no inclouen assegurança d'accidents. S'ha d'adquirir a taquilles directament.
* Els forfets no utilitzats només seran reemborsats en cas de tancament total de les 2 estacions
* S'hauran d'empaquetar mínim 2 dies de forfet
Lloguer de Material
* El lloguer d'equips de snowboard comporta un suplement de 3€/persona/dia (suplement comissionable)
* Franges d'edat aplicables a lloguer de material: Adults (a partir de 15 anys), Infantils (de 0 a 14 anys inclusives)
* L'equip d'esquí està compost per: botes, esquís i pals; el de surf de neu: taula i bota tova.
* El material d'esquí es recull amb el bo de client als centres de lloguer de les estacions.
* El material d'esquí es retornarà al mateix centre de lloguer de recollida
* El material no utilitzat només serà reemborsat en cas de tancament total de las dues estacions

RESTAURACIÓ a pistes
Temporada 2019-20

INFORMACIÓ i RESERVES
932 041 041
reserves@turismefgc.cat

