Manual de
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Temporada
2018-2019

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 2018-19

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 2018-19

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 2018-19
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 2018-19

PARC LÚDIC Temporada 2018-19

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

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

TARIFES PARCS LÚDICS

•
•
•
•

ESPOT

• 12 € per persona

PORT AINÉ

• 15 € per persona

ACTIVITATS
A PARTIR
DE 4 ANYS

Preus amb IVA inclòs comissionables per AAVV
Les tarifes de parc lúdic donen accés il·limitat durant 3 hores seguides a la zona del Parc lúdic.
En el cas d’Espot també dona dret a una pujada i una baixada amb el TC La Roca.
Horaris dels Parcs lúdics d’Espot i Port Ainé: A diari de 9 a 16:30 h, venta lliure

INFORMACIÓ i RESERVES
932 041 041
reserves@turismefgc.cat

