OFERTES I PROMOCIONS NOMÉS
PER A SOCIS DE L’ENTITAT
TEMPORADA 2019-2020
CREMALLERA

68,00 €

CREMALLERA DE TEMPORADA ADULTS
CREMALLERA DE TEMPORADA INFANTILS (de 6 a 13 anys)

38,00 €

Amb el CREMALLERA DE TEMPORADA per a clubs podreu utilitzar el
cremallera fins al 30/11/2020
LA MOLINA I LA MASELLA
10% de descompte a les estacions d'esquí de La Molina i La Masella per la
compra del forfet/dia. Cal acreditar-se com a soci (La Molina) o tenir el codi de
barres (La Masella) que us facilita el Club.
FORFETS (Qualsevol soci que estigui interessat en l’adquisió d’un forfet de
temporada, haurà d’omplir el document adjunt i retornar-lo signat al Club)


Forfet de dia o cremallera+forfet, preu de clubs (10 % de descompte del PVP):

TARIFA
CLUBS
10%DTE

CREMALLERA+FORFET*
27,90 €

Adult(15-64)
Infant (7-14)
Menor (0-6)/Veterà II
( partir 70)
Veterà 65-69



FORFET*
18,45 €

20,70 €

13,95 €

6,00 €
20,70 €

6,00 €
13,95 €

FORFET DE TEMPORADA CLUBS D’ESQUÍ VALL DE NÚRIA + VALLTER 2000
Forfet vàlid per a tota la temporada d’esquí a les estacions de Vall de Núria i
Vallter2000. També es podrà gaudir d’un descompte del 50% sobre el PVP del
forfet de dia de la resta d’estacions del grup
Tipus client

CLUBS ESQUÍ – Família
nombrosa – Família
temporada
CLUBS D’ESQUÍ –
FORFET DE GRUP FGC

CLUB D’ESQUÍ
EQUIP COMPETICIÓ

Persona

TARIFA

PROMO Dte.
fins 01/12/19

Adult

338.00

287.00

Júnior

338.00

287.00

Infant / Veterà I

252.00

214.00

Menor (0 a 6 anys)

55,00

Veterà II

55,00

Entrenador

150.00

Equip competició Infantil
(<16 anys) (Categoria I i II)
Equip competició Juvenil
(17 a 20 anys)

112.00
200.00



ABONAMENTS DE TEMPORADA CLUBS GRUP FGC
Aquest FF de temporada de Grup FGC dona accés il•limitat a les estacions de La
Molina, Vallter 2000, Vall de Núria, Espot, Port Ainé, Tavascan

Si

Tipus client
Grups de CLUBS ESQUÍ
+ 1 membre de família nombrosa i
fins a 2

Persona

TARIFA

PROMO Dte.
fins 01/12/19

Adult

608.00

518.00

Júnior

576.00

491.00

Infant / Veterà I 6569 anys

486.00

414.00

són de la comarca del la comarca del Ripollès, cal tenir present que surt millor les
tarifes de CONSELL COMARCAL:
Tenen dret a adquirir aquest forfets tots els empadronats de 3 o més anys a tots
els ajuntaments del Ripollès. Obligatori presentar certificat d’empadronament + còpia
de DNI

Tipus client

C. COMARCAL RIPOLLÈS

Persona

TARIFA ÚNICA

Adult (26-64)

300.00

Jove (18-25)

188.00

Infant (7-17) / Veterà I (65-69)

112.00

Menor (0-6) / Veterà II (70 i +)

28.00

PACK FAMILIAR ESCOLARITZAT CONSELL COMARCAL RIPOLLÈS

Com a mínim s’han de comprar 1 forfet adult + 1 jove o infant o menor per poder
aplicar aquesta tarifa
Els Adults han d’estar empadronats al RIPOLLÈS, sense mínim d’anys. Els Joves,
Infants o Menors han d’estar escolaritzats al RIPOLLÈS
Tipus client

PACK FAMILIAR ESCOLARITZAT
C. COMARCAL RIPOLLÈS

Persona

TARIFA
ÚNICA

Adult (26-64)

300.00

Jove (18-25)

55.00

Infant (7-17)

55.00

Menor (0-6)

28.00

Els FF de Territori són vàlids exclusivament per a les estacions per les que són
emesos (Vall de Núria – Vallter) i no porten associat cap avantatge ni drets de
descomptes per altres estacions o serveis.
Comprant el forfet de temporada, abans del 1 de desembre, tarifa especial de
consigna de temporada a 100 €.

També igual que la temporada anterior us detallem els següents productes:
A
. . ESQUIA 5 dies
TALONARI adult
- 5 forfets (adults), aquest talonari serà nominal i es poden esquiar dies no
consecutius. PREU Adult: 124 €.
TALONARI infantil
- 5 forfets (infantil), aquest talonari serà nominal i es poden esquiar
dies no consecutius. PREU Infantil: 92 €
B
. . ESQUIA 8 dies
TALONARI adult
- 8 forfets (adults), aquest talonari no serà nominal i es poden esquiar
dies no consecutius. PREU Adult: 198,40 €
TALONARI infantil
- 8 forfets (infantils), aquest talonari no serà nominal i es poden esquiar dies no
consecutius. PREU Infantil: 147,20 €
C
. . MATERIAL DE TEMPORADA
Material de temporada, nens fins 140 cm, 100 € (casc inclòs).
D
. . PARC LÚDIC (1 hora)
La tarifa públic és de 14,50 €, en el cas dels clubs fem una tarifa de 8,20
€/hora/nen, sempre i quan vagin acompanyats d’algun adult que se’n responsabilitzin.
E
. . ASSEGURANÇA
Aquest any el forfet i el cremallera + forfet NO inclou l’assegurança, que es pot
adquirir a qualsevol taquilla per 3 €.

