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#Intensitat
Passió per la muntanya, il·lusió,
esport en estat pur, intensitat,
natura, estil, tranquil·litat, descans…
cadascú té la seva manera
d'entendre'l, però tots compartim
l'esperit Baqueira Beret.

#esperitbaqueiraberet

#esperitbaqueiraberet
Què és l'esperit Baqueira Beret? Una sensació, un estat d'ànim?
Un conjunt d'experiències lligades a un lloc únic?
Una cosa és segura: per molt difícil que sigui de definir, és una cosa molt real,
que tenen molt clara tots aquells que coneixen l'estació i les valls.
Per a alguns és la passió per la muntanya, per a d'altres és esport en estat pur,
natura, comoditat, tranquil·litat, descans… cadascú té la seva manera d'entendre'l,
però tots compartim l'esperit Baqueira Beret.
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#Llibertat

Edurne
Pasaban

Les sensacions de llibertat, evasió,
una forma única, diferent, de viure el Pirineu,
l'esport, l'esquí... l'he buscat en molts llocs...
aquí l'he trobat.

#esperitbaqueiraberet
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VALL D’ARAN / VALL D’ÀNEU

La cultura, la història, el caràcter, la gastronomia… les tradicions,
el paisatge, els monuments… tot, a les valls,
a la Vall d'Àneu i la Vall d'Aran, són els Pirineus en estat pur,
al bell mig de la serralada.

Si hi ha res que marqui la vida a les valls
és l'entorn natural: fins al 95% del territori de la vall
és natura verge. La cultura, la història, el caràcter,
la gastronomia… les tradicions, el paisatge,
els monuments… tot, a les valls, a la Vall d'Àneu
i la Vall d'Aran, és Pirineus en estat pur, al bell mig
de la serralada.
Totes dues valls han estat premiades
i reconegudes internacionalment com a destinacions
turístiques privilegiades. Dues valls que són
l'entorn ideal per viure experiències inèdites,
exclusives, inoblidables.

#Natura
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#Il·lusió

Aquilino
Ubeira

Des que vaig començar a esquiar a Baqueira,
fa més de cinquanta anys, han canviat moltes coses...
però la il·lusió que veig avui en la meva neta,
la il·lusió per la muntanya, per l'esquí, per la neu...
la il·lusió que veig als seus ulls és... la mateixa.

#esperitbaqueiraberet
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La millor neu.
A punt perquè visquis intensament
la teva activitat preferida.

Les condicions naturals
úniques, l'orientació dels
vessants, les instal·lacions,
les pistes de tots els nivells…
els serveis, els més de mil
metres de desnivell…
I, per descomptat, la neu,
molta neu, en el millor estat
possible, cuidada, preparada:
perfecta.

10

11

#Esquí
BAQUEIRA 1500
Si haguéssim de definir Baqueira en una sola paraula seria aquesta:
esquí. Perquè a Baqueira tot està al servei de l'esquí.
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#Gaudir
BERET 1.850
Tot per gaudir al màxim de l'esquí: així és Beret.
Grups d'amics, famílies, nens, esquiadors experts…
a Beret no hi ha límits a l'hora de passar-s'ho bé, a fons, intensament.
esquí nòrdic, forapista…i quilòmetres i quilòmetres de neu perfecta.
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#Obsessió

Jorge
Fernández

Quan arriba la neu... no puc pensar en res més!
Tota la setmana espero que arribi el moment d'escapar-me
a Baqueira Beret: A gaudir de l'esquí... però també de l'entorn,
de les valls, dels restaurants, de l'estació...
és una obsessió... molt sana!

#esperitbaqueiraberet
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BONAIGUA

Com es defineix Bonaigua en una paraula? Com es resumeix
la llibertat, l'aventura, les possibilitats infinites, el descobriment
de recorreguts inèdits, els descensos inacabables, esquiar
entre els arbres, lliscar per la neu verge? Tot, en una paraula?:
Bonaigua. Perquè només Bonaigua és Bonaigua.

#Evasió
#Llibertat
#Velocitat
#Passió
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#Tècnica
ESCOLES
Tots els nivells… al màxim nivell. Iniciació, perfeccionament, tecnificació.
Més de 500 experts professionals repartits en 25 escoles. Classes particulars, col·lectives, cursets.
Tot un complex i efectiu sistema a la teva disposició: perquè, sigui quin sigui el teu nivell,
gaudeixis cada dia més d'un esport que no s'acaba mai.
ESQUÍ ALPÍ, SNOWBOARD, TELEMARK, HELIESQUÍ, PER A MINUSVÀLIDS, DE TRAVESSA, NÒRDIC… ESTÀS A PUNT PER MILLORAR?

#Perfecció
Alex
Puente

Si la perfecció existeix...
la trobes aquí! Perquè tot està
al servei de l'esquí: les instal·lacions,
les pistes, la neu, la gent...
el lloc ideal per millorar,
per perfeccionar el teu esquí!

ERA ESCÒLA
www.eraescola.com
info@eraescola.com
Central +34 902 218 228
Ruda +34 973 645 561
Baqueira 1.800 +34 973 253 286
Beret +34 973 253 054
Bonaigua +34 618 605 865

CALAFATE SKI CENTER
www.calafateskicenter.com
info@calafateskicenter.com
Baqueira, Tanau +34 973 645 148

SKI CLASS
www.skiclass.net
info@skiclass.net
Vielha +34 619 050 809

LANDING SNOWBOARD SCHOOL
www.landingsnowboard.com
hola@landingsnowboard.com
Vielha +34 626 921 036

COTA 1700 SCP
www.cota1700.com
Baqueira, Tanau +34 973 645 725

SKI TECNO CUÑAT
Baqueira 1.500 +34 973 645 111
Vielha +34 973 642 772

ANTÁRTIDA. Escola d'esquí
www.antartidaescuelaesqui.es
info@antartidaescuelaesqui.es
+34 635 092 697

PROCENTER BAQUEIRA
www.procenterbaqueira.com
Baqueira, centre comercial
Val de Ruda, local 5C
+34 973 645 979 / +34 622 363 515

ESCÒLA J. MOGA
www.deportesjmoga.com
escola@deportesjmoga.com
Baqueira 1.500 +34 973 645 838
Centre comercial Val de Ruda
+34 973 644 719 / +34 605 963 780

ARÀNEU
Escola d'esquí, snowboard i telemark
www.araneu.com
escola@araneu.com
Baqueira 1.500 +34 615 012 060
Esterri d'Àneu +34 615 012 060
COPOS SCHOOL
www.copos-ski.com
school@copos-ski.com
Betren +34 973 640 024
Baqueira +34 973 645 404
+34 626 575 384

BAQUEIRA BRITISH SKI SCHOOL
www.bbskischool.co.uk
Baqueira +34 609 965 913
+34 973 645 446
CUYLÁS SCHOOL
www.cuylas.com
school@cuylas.com
Baqueira, galeria comercial
Val de Ruda, local 11 +34 973 644 759

DEPORTUR ADVENTURE SKI
www.deportur.com
deportur@deportur.com
+34 973 647 044
SKICENTER BAQUEIRA
Escola i recepció d'esquiadors
www.skicenterbaqueira.com
info@skicenterbaqueira.com
Baqueira 1.500 +34 973 119 012
Oficines centrals a Madrid
+34 912 785 097

SKIMASTER & ADVENTURE
www.skimasteradventure.com
info@skimasteradventure.com
Centre comercial Elurra. Edifici Eguzki,
local 004 C. 25539 Betren, Vielha
+34 973 640 647 / +34 618 427 083
FREE MOUNTAIN
Escola d'esquí, snowboard
i telemark
www.freemountain.es
info@freemountain.es
Baqueira, Tanau 1.700
+34 973 644 761 / +34 665 610 303

SKI ARAN. Escola d'esquí i snowboard
www.aranski.com
escolaaranski@gmail.com
Av. deth Pas d'Arró, 48, Vielha
+34 973 641 580 / +34 682 668 405

THINK WHITE
www.thinkwhite.es
coral@thinkwhite.es
+34 620 819 981 - Coral Galofre

ESCOLA SKI BAQUEIRA
www.escueladeesquibaqueira.com
escueladeesquibaqueira@gmail.com
+34 973 092 700

MAMMUT Ski School
& Mountain Guides
www.mbaqueira.com
ski@mbaqueira.com
+34 617 525 952

SKIART. Escola d'esquí i snowboard
www.skiartbaqueira.com
info@skiartbaqueira.com
+34 697 602 408 / +34 648 452 689

VIP INSTRUCTORS BAQUEIRA
www.vipinstructorsbaqueira.com
info@vipinstructorsbaqueira.com
+34 666 209 224

KIDS Baqueira
www.kidsbaqueira.com
info@kidsbaqueira.com
+34 609 230 715
AIARASMI
Escola d'esquí i snowboard,
guies de muntanya i neu.
www.aiarasmi.com
info@aiarasmi.com
+34 630 060 296

Les places en els cursets d'esquí que
impartiran professors de la veterana escola
d'esquí Era Escòla són limitades, sense
perjudici que es puguin contractar les seves
classes amb altres escoles. En cas que optin
pels nostres cursets, recomanem fer la reserva
amb el màxim d'antelació possible.

#esperitbaqueiraberet
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#Estil
PLETA
BAQUEIRA

FLOC DE NEU

PLETA DE NHEU

MELIÀ ROYAL TANAU
BOUTIQUE HOTEL
LA PLETA
BY RAFAEL
HOTELS

EIRA SOL BLANHEU

CHALET
BASSIBÈ

NIN DE BERET

VIE

ACCÈS RUDA

P

NUCLI
TANAU

LH

(Pàrkings, Hotels,
Apartaments i
Centre Comercial)

SORTIDA TELECADIRA

CENTRE
COMERCIAL
TANAU

A

MULTIPROPIEDAD
HOTEL
VAL DE RUDA

P

HOTEL
MONTARTO

SORTIDA TELECADIRA

HOTEL
TUC BLANC

OFICINES
TELECABINA

NUCLI
1.500

CAP D’ARAN
SOLNEU

APARTAMENTS BAQUEIRA

PORT DE LA BONAIGUA

#Servei
SKI SERVICE
Lloguer d'esquís:
alpí, nòrdic, snowboard, trineus, de travessa, telemark.
Guardaesquís per dies o setmanes. Taller de reparació.
Venda d'accessoris i atenció personalitzada.
Bàsicament, hi som per ajudar-te.
Perquè el material és decisiu per gaudir de l'experiència de l'esquí.
Ho tenim tot, t'informem, t'assessorem, el triem amb tu,
te l'adaptem, te'l lloguem per dies, setmanes, et venem accessoris…
te l'ajustem i, si fa falta, te'l reparem.

CENTRE
COMERCIAL
RUDA 1.500

NUCLI RUDA

PO

RT

BO

NA

RUDA
1.500

IG

AC
BAQUEIRA

UA

VAL DE
NEU
HIMALAIA
BAQUEIRA

P

APRESKI
De vegades, l'esquí també
és passejar, anar de compres,
restaurants… lliscar entre
propostes gastronòmiques
i botigues exclusives… deixar-se
portar per l'ambient,

les sensacions… fer eslàlom
entre unes copes entre amics,
una sessió de spa i una
conversa davant de la xemeneia…
és l'estil Baqueira Beret.

Descans: perquè l'experiència de l'esquí a Baqueira Beret és molt més que neu.
Descobreix de què pots gaudir quan es tanquen les pistes.

PUNTS DE LLOGUER,
GUARDAESQUÍS I ATENCIÓ AL MATERIAL D'ESQUÍ
Nucli Baqueira 1.500.
Hotel Montarto (nucli 1.500).
Nucli Ruda 1.500 (2 tendes).
Nucli Beret 1.850.
Nucli Bonaigua 2.072.
Nucli El Bosque 1.800 (només guardaesquís i tenda).

RESERVES DE MATERIAL I GUARDAESQUÍS:
www.baqueira.es
skiservice@baqueira.es
Tel. 973 639 023
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#Sabor

Et ve de gust un descans? Recuperar forces? Un refrigeri?
Asseure't tranquil·lament a menjar i gaudir de la muntanya,
de l'ambient, del sol? Deixa't sorprendre per les propostes
gastronòmiques variades que t'esperen per tota l'estació.
Fresques, sanes, lleugeres… delicioses: gaudeix dels nostres
restaurants i cafeteries.
NUCLI 1.500

BERET

-- Restaurant La Broda Lobato
-- Botiga gurmet

-- Restaurant Pla de Beret
-- Autoservei Er Audeth
-- Bar Er Audeth
-- Barralh
-- Barralh de Blanhiblar
-- Pàrrec Dossau

A HOTEL MONTARTO
(NUCLI 1.500)
-----

Restaurant La Perdiu Blanca
Bar-piano de l'Hotel Montarto
Wine Bar Viña Pomal
Drinkery Pub

NUCLI RUDA 1.500
-- Häagen Dazs Baqueira
BAQUEIRA
-- Info-Café
-- Restaurant 1.800 / Grill 5J
-- Bar Baqueira 1.500
-- Bar 1.800
-- Autoservei El Bosque
-- Bar Bosque
-- Bar/Restaurant 2.200
-- Moët Winter Lounge
-- Pàrrec Orri
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BONAIGUA
-----

#Neu
Marta
Vallier

El primer que penso és…
en la neu.
Molta neu: perfecta, increïble.
Penso a lliscar per l'snowpark…
és el moment que espero tot l'any:
que arribi la neu a Baqueira!
#esperitbaqueiraberet

Pàrrec Argulls
Cafeteria Bonaigua
Restaurant Bonaigua
Cerveseria restaurant El Refugi San Miguel

A 200 m del nucli
Bonaigua 2.072
-- Restaurant Cap del Port
A 1 km de la sortida
del telecadira Peülla
-- Restaurant Verge de les Ares
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#Km

Sí… més de 165 quilòmetres de pistes de neu
perfecta, a punt per a tu! Descobreix-les.

* MOMENT DE POTÈNCIA =
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-- 165 km esquiables.
-- 111 pistes: 6 verdes (5 km), 43 blaves
(76 km), 45 vermelles (59 km) i
17 negres (20 km).
-- 3 itineraris (5 km).
-- 7 km de circuit d'esquí nòrdic.
-- Snowpark, estadi d'eslàlom, FunPark
i Ski Kronos.
-- Zona Freeride.

Capacitat de transport
x desnivell (de cada remuntador)
1.000

-- 36 remuntadors: 1 telecabina
(9 places), 19 telecadires
(10 desembragables 3 x 6, 7 x 4 i 9 de
pinça fixa 6 x 3, 3 x 2), 9 teleesquís
(5 teleesquís, 2 teleesquís biplaça, 2
telecordes) i 7 cintes transportadores.
-- Capacitat de transport: 61.024
persones/hora.
-- Moment de potència: 18.567.*

-------

Cota màxima: 2.610 m.
Cota mínima: 1.500m.
Desnivell: 1.100m.
Àrea esquiable: 2.273 ha.
660 canons de producció de neu.
15 màquines per a la preparació
de pistes.

SENYALITZACIÓ PISTES
Venda de forfets

Guarderies

Informació

Lloguer d’esquís

Aparcament

Escola d’esquí i snowboard

Lavabos

Esquí de fons

Lavabos per a minusvàlids

Zona de snowpark

Nucli SOS

Ski Kronos

Pàrrecs, bars i barralh

Circuit de conducció sobre neu

Restaurants

≈ Capacitat de l'estació = 18.567 esquiadors

Botigues

REMUNTADORS

PISTES

TC Telecabina
TSD Telecadira desembragable
TS Telecadira
TQ Teleesquí
TCD Telecorda
CT Cinta transportadora

Molt fàcil
Fàcil
Difícil
Molt difícil
Dificultat extrema
Itinerari
– – – – Circuit de fons
Snowpark, Boardecross
& FunPark
Estadi d'eslàlom
Zona de debutants
Ski Kronos
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RESERVES 24 H
L'estada i tots els serveis, a una trucada o un clic.
1.
SOL·LICITUD DE RESERVA

2.
CONFIRMACIÓ DE LA RESERVA

3.
PAGAMENT

Selecciona les dates, el tipus
d'allotjament i els dies d'esquí.
A més, hi podràs afegir:
-- Classes d'esquí col·lectives, per a tots
els nivells.
-- Parc infantil.
-- Lloguer de material d'esquí de què
podràs disposar a cadascun dels punts
de venda Ski Service Baqueira Beret.
Consulta la pàgina 24.
-- Una assegurança en cas d'accident
en pistes. Informa-te'n.
-- Dinar a les pistes: menús per triar als
restaurants, bars i pàrrecs de l'estació.
-- Reserva allotjament + forfet
i tindràs accés gratuït al Pàrquing
Telecabina.
(Tiquet dia, de 8 a 20 hores)

Per confirmar la reserva cal que facilitis
un número de targeta bancària com a
garantia del pagament.
Cal que facis servir el número de
reserva o localitzador en totes les
comunicacions.
Rebràs per correu electrònic la
confirmació de reserva més un usuari
i contrasenya, amb què podràs accedir
a la teva zona web i fer-hi modificacions, cancel·lacions o el pagament
de la reserva.
Verifica que totes les dades són correctes.
En cas de dubte, posa't en contacte
amb nosaltres.

Abonant el saldo total de la reserva
abans de la data d'arribada, seguint
qualsevol de les modalitats que
s'exposen a continuació, podràs
imprimir cadascun dels bons
necessaris per a cada servei contractat.
El pagament es fa mitjançant
transferència bancària, targeta bancària
o efectiu.
La Caixa
ES 25 2100 0980 74 0200006897.

4.
LLIURAMENT DE LA
DOCUMENTACIÓ
Si la teva reserva inclou forfets
o tiquets per menjar a les pistes i n'has
pagat l'import complet, el nostre
servei d'Entrega Exprés te'ls farà
arribar a la recepció del teu hotel o
apartament, per a la teva comoditat
i sense cost afegit.

Si prefereixes abonar el saldo pendent
quan arribis, cal que et dirigeixis a les
nostres oficines situades a la cota
1.500 de Baqueira.

#Facilitat

5

RAONS
PER RESERVAR A
www.baqueira.es
o www.viajes.baqueira.es
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Les tarifes més competitives.
—
Només amb un clic o una trucada confirmaràs tots els serveis.
—
El nostre personal de reserves coneix de primera mà els allotjaments
i serveis oferts.
—
L'oferta d'allotjament més àmplia, amb 7.200 places disponibles,
entre hotels de 5 a 1 estrelles, xalets i apartaments.
—
Amb la garantia de Baqueira Beret.

PREU MÍNIM GARANTIT

HI TROBARÀS TOTA LA INFORMACIÓ
I ELS CONSELLS QUE NECESSITES PER FER
QUE LES TEVES VACANCES D'ESQUÍ
SIGUIN INOBLIDABLES.
WWW.BAQUEIRA.ES
WWW.VIAJES.BAQUEIRA.ES
—
També pots sol·licitar la reserva
a la teva agència de viatges.

CENTRAL DE RESERVES
973 639 000

MADRID - madrid@baqueira.es
VALL D'ARAN - viajes@baqueira.es

INFORMACIÓ GENERAL SOBRE LES RESERVES

Les peticions es confirmen per correu electrònic. Comprovi detingudament si la confirmació (dates, tipus d'allotjament, règim alimentari, serveis
i nombre de persones) coincideix plenament amb la seva sol·licitud. En cas de dubte, posi's en contacteamb nosaltres. Indiqui sempre el número
de localitzador de la reserva. Li recomanem que faci servir el nostre servei Entrega Exprés. En formalitzar la reserva, contracta amb Viajes
Baqueira Beret un paquet que inclou allotjament i diferents serveis de l'estació d'esquí, l'activitat turisticoesportiva de la qual es practica a l'aire
lliure, a alta muntanya, en condicions climatològiques que en algun moment poden ser desfavorables. Aquesta circumstància pot obligar a tancar
parcialment l'estació. Els serveis de l'estació contractats no són reemborsables per aquest concepte, excepte si l'estació és totalment tancada
durant tota la jornada. L'allotjament no és reemborsable en cap cas. Els preus no inclouen assegurança d'accidents d'esquí. Li recomanem que
sol·liciti informació en el moment de formalitzar la reserva.
Hotels / Apartaments
Consulti els horaris d'entrada i sortida a les condicions generals (pàg.
39). Si per algun motiu es veu obligat a retardar el dia d'arribada, faciho saber a la central de reserves. No es permet l'entrada d'animals
domèstics, tret que tinguin l'autorització expressa de l'hotel o de
l'apartament. Els serveis i instal·lacions complementaris (garatge,
gimnàs, jacuzzi, spa, sauna, etc.) de què disposen alguns establiments
es publiquen a títol informatiu i, tret que s'indiqui el contrari, s'han de
pagar directament en el moment d'utilitzar-los. No s'hi inclouen les
begudes o qualsevol extra no especificat en aquest programa/fullet.
Els apartaments tenen condicions especials de contractació (dipòsit
contra danys, neteja, nombre de persones, despeses d'electricitat,
etc.) que cal consultar a les condicions generals.

Forfet d'esquí / Serveis de l'estació
El forfet d'esquí permet accedir a tota l'àrea esquiable de Baqueira
Beret que sigui oberta al públic en aquell moment. És personal i
intransferible i l'estació no és responsable en cas de pèrdua. Els
cursos d'esquí amb Era Escòla tenen places limitades; consulti les
modalitats i els horaris (pàg. 32).
En el fullet (pàg. 23) i al web www.baqueira.es trobarà una relació de les
escoles autoritzades per fer classes. És obligatori incorporar-s'hi el dia
de l'inici de les classes. En cas contrari, li agrairíem que es posi amb
contacte amb la central de Viajes Baqueira Beret.
Informació i consells útils a www.baqueira.es perquè les seves
vacances siguin inoblidables.
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PACKS
Flexibilitat total.
Reserves sense mínim
de dies (segons la disponibilitat),
preus per persona/dia.

Forfet amb preus especials
segons la temporada i a partir de 5 dies
d'esquí si inicia l'activitat un dilluns,
o a partir de sis dies, independentment
de la data d'inici del forfet.
MODALITATS DE CURSOS D'ESQUÍ/SURF DE NEU

PARCS INFANTILS BAQUEIRA 1.800 I BERET 1.850

Alpí / Snowboard:
3, 4 o 5 dies (3 hores/dia), de dilluns a divendres.
Horari: curs a Baqueira (9.45-12.45) i a Beret (11.00 a 14.00)
2 dies cap de setmana (3 hores/dia), dissabte i diumenge
Horari: curs a Baqueira (10.00 a 13.00) i a Beret (12.00 a 15.00)
el dissabte i (10.00 a 13.00) el diumenge.

Dirigit a infants entre 2,5 anys i 6,5 anys.
Horari:
Jornada completa (9.30-16.30).
Mitja jornada:
Matí (9.30-12.45)
Tarda (13.15-16.30)

Classes col·lectives per a adults i infants a partir de 6 anys.
Per a debutants, inici el dilluns.
Grups de 4 (mínim exigit) a 10 persones.
No vàlid per a infants menors de 6 anys amb forfet especial.

CALENDARI TEMPORADA 18/19
Obertura estació: 1 de Decembre de 2018
Tancament estació: 22 d’Abril de 2019*
*L’area de Beret tancarà l’1 d’Abril de 2019

Temporada promoció
Del 1/12 al 4/12
Del 9/12 al 22/12
Del 31/03 al 21/04
Temporada baixa
Del 06/01 al 14/02
Del 10/03 al 14/03
Del 19/03 al 30/03
Temporada mitjana
Del 05/12 al 08/12
Del 23/12 al 25/12
Del 15/02 al 09/03
Del 15/03 al 18/03

Consulta les nostres ofertes
en allotjament: reserva anticipada,
llarga estada, etc.

Punts de reunió per a l'inici de les classes:
— Baqueira 1.800: davant de l'escola d'esquí Era Escòla.
— Beret 1.850: davant de l'escola d'esquí Era Escòla.

Oblida't de transportar equips d'esquí.
Reserva el teu equip en formalitzar la reserva.
T'oferim els nostres centres de lloguer a peu de pistes.
Paquet especial equip alpí/surf de neu + guardaesquís 7, 6 o 5 dies,
adults/nens (esquís + botes + bastons + guardaesquís).
Adult: 95 €
Nen: 66 €

MODALITATS ESPECIALS PER A INFANTS ENTRE
4 I 5 ANYS I PARCS INFANTILS DE NEU

Equip de surf de neu + guardaequip: 95 €

Curs d'Esquí Alpí Baby a Baqueira:
5, 4 o 3 dies (3 hores/dia), de dilluns a divendres.
Iniciació a l'esquí per a infants entre 4 i 5 anys.
Grups reduïts de 4-6 alumnes per monitor.
Horari: curs a Baqueira (9.45-12.45).
Punt de reunió: edifici Era Escòla a Baqueira 1800.

ALLOTJAMENT

LLOGUER DE MATERIAL D'ESQUÍ I SNOWBOARD

ENTREGA EXPRÉS
Abonant el saldo de la teva reserva abans de la data d'arribada, rebràs
els forfets o tiquets per menjar a les pistes (en cas que aquests serveis
estiguin inclosos) a la recepció de l'allotjament reservat.

Com a la vall, enlloc.

#Confort

ACTIVITATS

Parc infantil + classes d'esquí: 5 dies a Baqueira 1.800.
Combinació ideal per a infants entre 4 i 5 anys.
Inclou classes d'esquí + parc infantil + dinar.
Jornada completa, de dilluns a divendres (6 hores i 15 min).
Horari: (9.45-16.00).
Punt de reunió: al parc infantil, a Baqueira 1.800.

-- Visita guiada a l'estació, dilluns i dimarts a les 10.30 h.
Punt de trobada a Baqueira 1.800.
-- Cada setmana: cursa de fi de curset.
Classificació per categories.
-- Festa i lliurament de premis cada divendres
a Baqueira 1.800 i Beret 1.850.
-- Amb inscripció prèvia: pícnic, visita cultural, passejades amb raquetes,
passejades amb trineus de gossos o cavalls.

Temporada alta
Del 26/12 al 05/01

SUPLEMENTS I DESCOMPTES
CURSOS D'ESQUÍ
CURS 5 DIES (3 hores diàries, entre dilluns i divendres)

PROMOCIÓ

BAIXA

MITJANA

ALTA

147,00

152,00

152,00

160,00

TOTES LES TEMPORADES

ESTADA 6 DIES COMPLETS + DINAR

261,25

ESTADA 5 DIES COMPLETS + DINAR

212,50

CURS 4 DIES (3 hores diàries, entre dilluns i divendres)

140,00

ESTADA 2 DIES COMPLETS + DINAR

105,00

CURS 3 DIES (3 hores diàries, entre dilluns i divendres)

125,00

ESTADA 6 DIES MATINS O TARDES

152,50

CURS 2 DIES (3 hores diàries, dissabte i diumenge)

82,00

ESTADA 5 DIES MATINS O TARDES

130,00

VALL D'ÀNEU

ESQUÍ BABY 5 DIES (3 hores diàries, entre dilluns i divendres)

220,00

PARC INFANTIL + CLASSES 5 DIES

458,00

PALLARS SOBIRÀ

ESQUÍ BABY 4 DIES (3 hores diàries, entre dilluns i divendres)

185,00

ESQUÍ BABY 3 DIES (3 hores diàries, entre dilluns i divendres)

155,00

SNOWBOARD BAQUEIRA 5 DIES (3 hores diàries, entre dilluns i divendres)

200,00

SNOWBOARD BAQUEIRA 4 DIES (3 hores diàries, entre dilluns i divendres)

165,00

SNOWBOARD BAQUEIRA 3 DIES (3 hores diàries, entre dilluns i divendres)

126,00

SNOWBOARD BAQUEIRA 2 DIES (3 hores diàries, dissabte i diumenge)

85,00

TOTES LES TEMPORADES

Dies consecutius.
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TARIFES PARCS INFANTILS DE NEU

VALL D'ARAN

Poblacions amb allotjaments
gestionats per Baqueira Beret
Altres poblacions

Preus en euros. IVA inclòs.

Mapa de situació de les poblacions de la Vall d'Aran, la
Vall d'Àneu i el Pallars Sobirà.

Possibilitat d'estades d'1 a 4 dies. Consulti els preus a www.viajes.baqueira.es.
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Preus per persona/dia en règim d'allotjament i esmorzar i habitació doble (forfet inclòs). En apartaments, només allotjament.

HOTELS I APARTAMENTS
HOTEL MONT ROMIES**

Vall d'Aran
973 639 001

HOTEL VAL DE NEU***** GL

973 635 000

APARTARENT APTS. NIN DE BERET/FLOC DE NEU

RUDA 1.500
A peu del telecabina.
www.hotelbaqueiravaldeneu.com

BAQUEIRA 1.500
A peu de pistes.
www.montarto.com

973 639 027

HOTEL CHALET VAL DE RUDA****

973 645 258

BAQUEIRA 1.500
A peu de pistes.
www.hotelvalderudabaqueira.com

A partir de 	���������������������������������� 129,00 €

HOTEL HIMÀLAIA BAQUEIRA****

973 635 300

RUDA 1.500
A peu del telecabina.
www.himalaiabaqueira.es

973 640 535

A partir de 	������������������������������������ 69,00 €

A partir de 	������������������������������������90,50 €

A partir de 	������������������������������������ 58,50 €

973 644 556

HOTEL EDELWEISS**

973 644 423

PARADOR DE VIELHA****

973 640 100

SALARDÚ
A 4 km del telecadira Baqueira 1.500.
www.hotelcolomers.com

ARTIES
A 7 km del telecadira Baqueira 1.500.
www.edelweissarties.com

VIELHA
A 16,2 km del telecadira Baqueira 1.500.
www.parador.es

A partir de 	������������������������������������70,50 €

A partir de 	������������������������������������65,00 €

A partir de 	������������������������������������86,00 €

973 645 017

APARTAMENTS DETH CAMIN REIAU

SALARDÚ
A 4 km del telecadira Baqueira 1.500.
www.hoteleracuma.com

973 644 289

HOTEL TRYP VIELHA BAQUEIRA****

ARTIES
A 7 km del telecadira Baqueira 1.500.
www.caminreiau.com

973 638 000

VIELHA
A 14 km del telecadira Baqueira 1.500.
www.melia.com

APT. (5 PERS.)

A partir de 	������������������������������������62,50 €

HOTEL DE TREDÒS****

HOTEL BERET***

VIELHA
A 14 km del telecadira Baqueira 1.500.
www.hotelberet.com

APT. (6 PERS.)
A partir de 	������������������������������������90,00 €

973 644 364

ARTIES
A 7 km del telecadira Baqueira 1.500.
www.hotelcasairene.com

HOTEL ERA CUMA I*

BAQUEIRA 1.700
De 200 a 700 m del telecadira Baqueira 1.700
apartarent@baqueira.es

HOTEL-SPA CASA IRENE****

SALARDÚ
A 4 km del telecadira Baqueira 1.500.
www.montromies.com

HOTEL COLOMERS**

Preus per persona/dia en règim d'allotjament i esmorzar i habitació doble (forfet inclòs). En apartaments, només allotjament.

HOTEL MONTARTO****

973 645 820

973 644 014

A partir de 	������������������������������������66,00 €

HOTEL ERA CUMA II*

TREDÒS
A 2 km del telecadira Baqueira 1.500.
www.hoteldetredos.com

973 645 017

A partir de 	������������������������������������73,00 €

APARTAMENTS VILAGARÓS

SALARDÚ
A 4 km del telecadira Baqueira 1.500.
www.hoteleracuma.com

973 641 250

A partir de 	������������������������������������72,00 €

HOTEL SPA ACEVI VAL D'ARAN****

GARÒS
A 10 km del telecadira Baqueira 1.500
www.hotelvilagaros.com

973 643 233

VIELHA
A 14 km del telecadira Baqueira 1.500.
www.acevihotels.com

APT. (6 PERS.)
A partir de 	���������������������������������� 107,00 €

APARTAMENTS SOLNEU

973 644 274

A partir de 	������������������������������������92,00 €

APARTARENT APARTAMENTOS RUDA 1.500

973 639 027

BAQUEIRA 1.500
A peu de pistes.
www.solneubaqueira.com

RUDA 1.500
A peu del telecabina.
apartarent@baqueira.es

APT. (4 PERS.)

APT. (6 PERS.)

A partir de 	������������������������������������58,50 €

A partir de 	������������������������������������64,00 €

APARTARENT BAQUEIRA

973 639 027

APARTARENT CHALETS PLETA BAQUEIRA

973 639 027

BAQUEIRA 1.500
A peu de pistes.
apartarent@baqueira.es

BAQUEIRA 1.600
A 1.100 m del telecadira Baqueira 1.500.
apartarent@baqueira.es

APT. (4 PERS.)

CASA. (8 PERS.)

A partir de 	����������������������������������� 56,00 €

A partir de 	������������������������������������62,00 €

HOTEL TUC BLANC***

973 644 350
BAQUEIRA 1.500
A peu de pistes.
www.hoteltucblanc.com

HOTEL MELIÁ ROYAL TANAU*****

973 644 446

A partir de 	������������������������������������ 76,00 €

HOTEL HUSA ORRI***

HOTEL PETIT LACREU***

HOTEL LACREU**

BAQUEIRA 1.700
A peu de pistes.
www.melia-royal-tanau.com

973 646 086

A partir de 	������������������������������������ 69,00 €

AUVERJA ERA GARONA *

973 645 271

A partir de 	������������������������������������63,50 €

HOTEL VILAGARÓS

973 641 250

A partir de 	������������������������������������ 71,50 €

HOTEL FONFREDA***

973 640 486

TREDÒS
A 2 km del telecadira Baqueira 1.500.
www.hotelhusaorri.com

SALARDÚ
A 4 km del telecadira Baqueira 1.500.

GARÒS
A 10 km del telecadira Baqueira 1.500
www.hotelvilagaros.com

VIELHA
A 14 km del telecadira Baqueira 1.500.
www.hotelfonfreda.com

A partir de 	������������������������������������60,00 €

A partir de 	������������������������������������63,00 €

A partir de 	������������������������������������64,00 €

A partir de 	������������������������������������63,50 €

973 644 142

HOTEL SEIXES***

973 645 406

HOTEL CASA ESTAMPA***

973 640 048

HOTEL ETH SOLAN***

973 640 204

SALARDÚ
A 4 km del telecadira Baqueira 1.500.
www.hoteleslacreu.com

BAGERGUE
A 6 km del telecadira Baqueira 1.500.
www.hotelseixes.com

ESCUNHAU
A 12 km del telecadira Baqueira 1.500.
www.hotelcasaestampa.com

VIELHA
A 14 km del telecadira Baqueira 1.500.
www.hotelethsolanvielha.com

A partir de 	������������������������������������ 74,00 €

A partir de 	������������������������������������ 69,00 €

A partir de 	�������������������������������������69,00 €

A partir de 	������������������������������������62,50 €

973 644 222

APARTHOTEL ES DE DON JOAN***

SALARDÚ
A 4 km del telecadira Baqueira 1.500.
www.hoteleslacreu.com

973 645 751

HOTEL HUSA TUCA****

UNHA
A 5 km del telecadira Baqueira 1.500.
www.aranweb.com/esdedonjoan

973 640 700

HOTEL RIU NERE***

973 640 150

BETREN/VIELHA
A 13 km del telecadira Baqueira 1.500.
www.hotelhusatuca.com

VIELHA
A 14 km del telecadira Baqueira 1.500.
www.hotelriunere.com

A partir de 	������������������������������������ 60,00 €

A partir de 	������������������������������������56,50 €

APTO. (6 PERS.)
A partir de 	������������������������������������90,00 €

APARTAMENTS MULTIPROPIEDAD

973 644 422

BAQUEIRA 1.500
A peu de pistes.
www.multibaqueira.com

A partir de 	����������������������������������154,00 €

RAFAELHOTELS BY LA PLETA*****

973 645 550

A partir de 	������������������������������������ 71,00 €

HOTEL GARONA**

973 645 010

A partir de 	������������������������������������54,00 €

HOSTAL ESCUILS**

973 646 069

HOTEL ÇÒ DE PIERRA***

973 641 334

HOTEL ETH POMER***

973 642 888

BAQUEIRA 1.700
A 400 m del telecadira Baqueira 1.700.
www.lapleta.com

SALARDÚ
A 4 km del telecadira Baqueira 1.500.
www.hotelgaronasalardu.com

UNHA
A 5 km del telecadira Baqueira 1.500.
www.hostalescuils.com

BETREN/VIELHA
A 13 km del telecadira Baqueira 1.500.
www.hotelpierra.com

VIELHA
A 14 km del telecadira Baqueira 1.500.
www.hotelpomer.com

A partir de 	�����������������������������������126,50 €

A partir de 	�������������������������������������65,50 €

A partir de 	������������������������������������56,00 €

A partir de 	������������������������������������ 62,00 €

A partir de 	������������������������������������ 59,50 €

APT. (4 PERS.)
A partir de 	�������������������������������������59,00 €

HOTEL AC BAQUEIRA SKI RESORT*****
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973 645 961

HOTEL CHALET BASSIBE****

973 645 152

HOTEL DETH PAÍS**

973 645 836

PARADOR DE ARTIES****

973 640 801

HOTEL GRAN CHALET***

973 640 952

HOTEL ALBARES***

973 640 081

RUDA 1.500
A peu del telecabina.
www.ac-hotels.com

BAQUEIRA 1.700
A 200 m del telecadira Baqueira 1.700.
www.aa-hoteles.com

SALARDÚ
A 4 km del telecadira Baqueira 1.500.
www.hoteldethpais.com

ARTIES
A 7 km del telecadira Baqueira 1.500.
www.parador.es

BETREN/VIELHA
A 13 km del telecadira Baqueira 1.500.
www.hotelgranchalet.com

VIELHA
A 14 km del telecadira Baqueira 1.500.
www.hotelalbares.com

A partir de 	���������������������������������� 137,00 €

A partir de 	������������������������������������98,50 €

A partir de 	������������������������������������66,50 €

A partir de 	������������������������������������ 91,50 €

A partir de 	������������������������������������ 66,00 €

A partir de 	������������������������������������ 59,00 €
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Preus per persona/dia en règim d'allotjament i esmorzar i habitació doble (forfet inclòs). En apartaments, només allotjament.

HOTELS I APARTAMENTS

HOTEL TURRULL***

973 640 058

HOSTAL ES PRADETS**

VIELHA
A 14 km del telecadira Baqueira 1.500.
www.hotelturrull.com

973 643 098

APARTAMENTO DES DE TON II

VIELHA
A 14 km del telecadira Baqueira 1.500.
www.hostalpradets.com

Vall d'Àneu
Pallars Sobirà

639 394 288

VIELHA.
A 14 Km del telecadira Baqueira 1.500.
www.apartamentosvalledearan.com
APT. (4 PERS.)

A partir de 	������������������������������������ 61,00 €

HOTEL ARAN LA ABUELA***

973 640 050

A partir de 	������������������������������������56,50 €

HOTEL OSTAU D'ÒC**

973 641 597

A partir de 	�������������������������������������€54.50

APARTAMENTS/HOSTAL RURAL CASA REY

VIELHA
A 14 km del telecadira Baqueira 1.500.
www.ostaudoc.com

VIELHA
A 14 km del telecadira Baqueira 1.500.
www.hotelaran.net

626 823 792

VILAC.
A 18 km del telecadira Baqueira 1.500.

Preus per persona/dia en règim d'allotjament i esmorzar i habitació doble (forfet inclòs). En apartaments, només allotjament.
A partir de 	������������������������������������ 69,00 €

A partir de 	������������������������������������ 69,00 €

HOTEL HUSA UROGALLO**

973 640 000

HOTEL HÍPIC*

973 640 888

A partir de 	������������������������������������72,00 €

HOTEL TIERRAS DE ARAN***

HOTEL LA MORERA***

BETLAN
A 18 km del telecadira Baqueira 1.500
www.tierrasdearan.com

VIELHA
A 14 km del telecadira Baqueira 1.500.
www.hotelhipic.com

VIELHA
A 14 km del telecadira Baqueira 1.500.
www.hotelhusaurogallo.com

973 086 030

973 626 124

PENSIÓ LACREU**

VALÈNCIA D'ÀNEU
A 15 km del telecadira Bonaigua 1.900.
www.hotel-lamorera.com

973 626 437
ESTERRI D'ÀNEU
A 18 km del telecadira Bonaigua 1.900.
www.pensiolacreu.com

APARTAMENTS PESSETS - ADELAIDA

973 620 000

SORT
A 49 km del telecadira Bonaigua 1.900.
www.hotelpessets.com
APT. (4 PERS.)

HOTEL DELAVALL**

973 640 200

PENSIÓ CASA VICENTA**

HOTEL PENHA****

APARTHOTEL ETH PALAI

973 643 220

HOTEL LO PALLER**

HOTEL GARONA**

973 648 246

LAC HOTELS VIELHA**

973 640 075

APT. LUXURY HOUSE VALÈNCIA D'ÀNEU

BOSSÒST
A 30 km del telecadira Baqueira 1.500.
www.hotelgarona.com

VIELHA
A 14 km del telecadira Baqueira 1.500.
www.lachotelsvielha.com

649 566 886

APARTHOTEL/HOTEL PEY**

973 620 254

ESTERRI D'ÀNEU
A 18 km del telecadira Bonaigua 1.900.
www.clubvipbaqueirapallars.com

SORT
A 49 km del telecadira Bonaigua 1.900
www.aparthotelpey.com

APT. (6 PERS.)

APT. (5 PERS.)

A partir de 	������������������������������������52,00 €

A partir de 	������������������������������������60,50 €

HOTEL POLDO***

VALÈNCIA D'ÀNEU
A 15 km del telecadira Bonaigua 1.900
www.clubvipbaqueirapallars.com

649 566 886

A partir de 	������������������������������������50,00 €

973 626 080
LA GUINGUETA D'ÀNEU
A 21 km del telecadira Bonaigua 1.900
www.hotelpoldo.com

APT. (4 PERS.)
A partir de 	������������������������������������58,00 €

A partir de 	������������������������������������56,50 €

APARTHOTEL LA VALL BLANCA**

APT. LUXURY HOUSE ESTERRI D'ÀNEU

A partir de 	������������������������������������ 59,00 €

APT. (5 PERS.)
A partir de 	������������������������������������54,00 €

973 626 129

A partir de 	������������������������������������56,00 €

VALÈNCIA D'ÀNEU
A 15 km del telecadira Bonaigua 1.900.
www.lopaller.com

A partir de 	������������������������������������75,00 €

VIELHA
A 14 km del telecadira Baqueira 1.500
www.ethpalai.com

VIELHA
A 14 km del telecadira Baqueira 1.500.
www.hotelviella.com

973 640 886

A partir de 	������������������������������������72,00 €

PÒNT D'ARRÒS
A 20 km del telecadira Baqueira 1.500.
www.hotelpenha.com

A partir de 	������������������������������������56,00 €

A partir de 	������������������������������������56,50 €

973 640 275

973 640 819
VIELHA
A 14 km del telecadira Baqueira 1.500.
www.pensioncasavicenta.com

VIELHA
A 14 km del telecadira Baqueira 1.500.
www.hoteldelavall.com

HOTEL VIELLA**

A partir de 	������������������������������������73,00 €

A partir de 	������������������������������������53,00 €

A partir de 	������������������������������������58,50 €

973 643 024

HOTEL JUAN CANEJÁN**

VIELHA
A 14 km del telecadira Baqueira 1.500.
www.lavallblancavielha.com

973 648 031

A partir de 	������������������������������������ 59,00 €

HOTEL TRAINERA***

973 626 177

A partir de 	������������������������������������80,00 €

HOTEL CASTELLARNAU***

973 622 063

LES
A 32 km del telecadira Baqueira 1.500.
www.hotelcanejan.com

ESTERRI D'ÀNEU
A 18 km del telecadira Bonaigua 1.900.
www.hoteltrainera.com

ESCALÓ
A 24 km del telecadira Bonaigua 1.900.
www.hotelcastellarnau.com

A partir de 	������������������������������������ 55,50 €

A partir de 	������������������������������������90,50 €

A partir de 	������������������������������������ 71,50 €

APT. (3 PERS.)

HOTEL ORLA**

A partir de 	�����������������������������������58,00 €

A partir de 	������������������������������������56,00 €

973 642 260

SUITE APARTHOTEL I SPA ETH REFUGI D'ARAN*** 973 643 002

VIELHA
A 14 km del telecadira Baqueira 1.500.
www.hotelorla.com

VIELHA
A 14 km del telecadira Baqueira 1.500
www.elrefugiodearan.com

HOTEL TALABART*

973 648 011

HOTEL VALL D'ÀNEU**

973 626 292

HOTEL ROYA**

973 624 040

LES
A 32 km del telecadira Baqueira 1.500.
www.hoteltalabart.com

ESTERRI D'ÀNEU
A 18 km del telecadira Bonaigua 1.900.
www.hostalvalldaneu.com

ESPOT
A 30 km del telecadira Bonaigua 1.900.
www.hotelroya.net

A partir de 	������������������������������������ 73,00 €

A partir de 	������������������������������������56,50 €

A partir de 	������������������������������������ 57,00 €

APT. (4 PERS.)
A partir de 	����������������������������������� 67,00 €

HOTEL LA BONAIGUA**

973 640 144

A partir de 	������������������������������������54,00 €

APARTAMENTS SERRANO

VIELHA
A 14 km del telecadira Baqueira 1.500.
www.hotellabonaigua.com
A partir de 	�����������������������������������59,00 €

HOTEL EL CIERVO**

973 640 165
VIELHA
A 14 km del telecadira Baqueira 1.500.
www.hotelelciervo.net

973 640 150

APARTAMENTS/HOSTAL RURAL CASA MOLINE**

659 901 870

VIELHA
A 14 km del telecadira Baqueira 1.500
www.apartamentosserrano.com

ANETO
A 28 km del telecadira Baqueira 1.500
www.casamoline.com

APT. (3 PERS.)

APT. (5 PERS.)

A partir de 	������������������������������������54,00 €

A partir de 	�������������������������������������49,50 €

APARTHOTEL NOU VIELHA

973 641 390
VIELHA
A 14 km del telecadira Baqueira 1.500
www.hulothoteles.com

HOSTAL VALL D'ÀNEU**

POSADA D'ÀNEU B&B**

973 626 097

HOTEL RIBERIES****

973 622 051

ESTERRI D'ÀNEU
A 18 km del telecadira Bonaigua 1.900.
www.hostalvalldaneu.com

LLAVORSÍ
A 35 km del telecadira Bonaigua 1.900.
www.riberies.com

A partir de 	������������������������������������54,00 €

A partir de 	����������������������������������106,00 €

973 626 401

HOTEL RESTAURANT PESSETS & SPA***

973 620 000

ESTERRI D'ÀNEU
A 18 km del telecadira Bonaigua 1.900.
www.posadadaneu.com

SORT
A 49 km del telecadira Bonaigua 1.900.
www.hotelpessets.com

A partir de 	������������������������������������60,00 €

A partir de 	������������������������������������72,00 €

APT. (3 PERS.)
A partir de 	�����������������������������������70,00 €
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A partir de 	������������������������������������ 59,00 €
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COM ARRIBAR-HI
AMB AUTOMÒBIL
ORIGEN A BARCELONA (340 km)
Per autopista AP-2 Barcelona - Lleida > N-230 - Alfarràs - Benavarri - Pont
de Suert - la Vall d'Aran.
ORIGEN A BARCELONA (323 km)
Per autovia A-2 Barcelona - Cervera - Tàrrega > C-53 Balaguer
> C-26 Alfarràs > N-230 a Benavarri - Pont de Suert - la Vall d'Aran.
ORIGEN A BARCELONA AMB DESTINACIÓ AL PALLARS SOBIRÀ (293 km)
Per autovia A-2 Barcelona - Cervera - Agramunt > Artesa de Segre >
Tremp - la Pobla de Segur - Sort - Esterri d'Àneu - Port de la Bonaigua - la
Vall d'Aran.
ORIGEN A MADRID (550 km)
Autovia A-2 Madrid - Saragossa - Osca > Barbastre >
N-123 a Benavarri > N-230 a Pont de Suert - la Vall d'Aran.
ORIGEN A MADRID (650 km)
Autovia A-2 Madrid - Saragossa, autopista AP-2 a Lleida, sortida 5 autovia
A-2 Lleida - Barcelona, sortida 461 > N-230 a Benavarri - Pont de Suert - la
Vall d'Aran.
ORIGEN A SANT SEBASTIÀ (304 km PER FRANÇA)
Autopista A-8 Sant Sebastià - Baiona > A-64 direcció a Tolouse,
sortida 17 Montréjeau > St. Beat - la Vall d'Aran.
ORIGEN A VALÈNCIA (552 km)
Per autopista AP-7 València - Tarragona > N-240 al Pla de Santa Maria >
autopista AP-2 a Lleida > N-230 Benavarri - Pont de Suert - la Vall d'Aran.

ORIGEN A BORDEUS (380 km)
Autopista A-62 Bordeus > autopista A-65/E-7 a Pau > autopista A-64/E-80
direcció a Tolouse, sortida 17 Montréjeau > St. Beat la Vall d'Aran.

AMB TREN
AVE Madrid-Lleida-Madrid
Transport des de l'AVE Lleida-Baqueira-Lleida.
ESTACIONS MÉS PROPERES
A Espanya: Lleida (170 km).
A França: Montréjeau (60 km).

AUTOCAR A LA VALL D'ARAN
Consulta a les nostres oficines els horaris
dels autocars entre els diferents pobles
de la Vall d'Aran i Baqueira Beret (peu de pistes).

AMB AVIÓ
Aeroports més propers:
Lleida-Alguaire (Espanya)................ 160 km
Barcelona (Espanya)......................... 350 km
Tolouse (França)................................ 166 km
Tarbes (França)...................................136 km

CONDICIONS GENERALS
1. Regulació jurídica aplicable.
El contracte, que totes dues parts estan obligades a complir en els termes que preveu,
està constituït per les clàusules que contenen les condicions generals publicades
en aquest programa/fullet, que completen i desenvolupen la legislació específica
aplicable sense contravenir-hi, afegint-hi les estipulacions concretes que s'acordin
entre agència i consumidor. Tot plegat integra un contracte de viatge combinat, atès
que inclou un conjunt de serveis prèviament programats i oferts per un preu global,
o projectats a sol·licitud del client, també a un preu global. El fet d'adquirir el viatge
a què es refereix el programa/fullet o de participar-hi implica l'acceptació expressa
pel consumidor de totes les condicions generals, que es consideren incorporades al
contracte automàticament, sense que calgui transcriure-les-hi individualment.
2. Organitzador.
L'organització d'aquest viatge combinat l'ha dut a terme VIAJES BAQUEIRA BERET,
CIF A-25051053, amb domicili a Afores, s/n, 25598 Salardú, títol-llicència GC26 MD.
3. Inscripcions i reemborsaments.
Per fer la inscripció o la reserva s’haurà de facilitar un número de targeta bancària
com a garantia del corresponent pagament o de les despeses d’anul·lació que pogués
generar. La confirmació de la reserva s'ha de fer per correu electrònic, sempre abans
de formalitzar el contracte. En cas d'abonar el saldo abans de la data d'inici del viatge,
el client rebrà la documentació corresponent (forfets o tiquets de menjars a pistes) a
la recepció de l'allotjament mitjançant el servei Entrega Exprés.
La reserva es pot fer a www.viajes.baqueira.es, a qualsevol de les oficines de Baqueira
Beret o bé a la seva agència de viatges.
Els preus que s'indiquen en el programa/fullet inclouen els impostos indirectes
actualment en vigor en el moment d'editar el fullet. En cas que hi hagi variacions
de l'IVA, s'imputen al client automàticament, tret que es produeixin 20 dies abans
de la data d'inici del viatge, cas en què en client pot desistir del viatge amb dret al
reemborsament dels pagaments fets. La devolució sempre es fa a l'agència on s'ha
formalitzat la reserva. No es fa cap devolució per serveis que el client contracti i no
utilitzi voluntàriament.
La pràctica de l’esquí és una activitat turisticoesportiva que es practica a l’aire lliure,
en alta muntanya, que pot quedar afectada per condicions meteorològiques adverses.
Aquest fet pot obligar al tancament parcial de l’estació, la qual cosa no genera un
dret de reemborsament o reducció parcial del preu dels serveis contractats. Només
en cas de tancament total de l’estació es reemborsaran els imports corresponents al
forfet, el lloguer del material, les classes i la restauració a les pistes. En cap cas no es
reemborsarà l’import corresponent a l’allotjament.
La devolució de serveis per causa d'accident a les pistes es fa calculant la part proporcional dels serveis que s'han contractat. És imprescindible presentar el certificat mèdic corresponent a les oficines de l'estació i lliurar el forfet en les 24 hores següents.
4. El preu del viatge combinat inclou:
PREU MÍNIM GARANTIT
Allotjament sense mínim de nits i sota disponibilitat, en hotels o apartaments,
segons el règim triat, que en el fullet s'identifica de la manera següent:
AE: allotjament i esmorzar.
MP: mitja pensió (allotjament, esmorzar i sopar sense begudes).
A: només allotjament.
Forfet per a ús il·limitat de remuntadors a les àrees esquiables de Baqueira Beret que
siguin obertes, segons els dies sol·licitats.
El nombre de dies de forfet és consecutiu i no podrà excedir en més d’1 el nombre de
nits d’allotjament contractats.
El preu no inclou les classes d'esquí, que figuren com a suplement. Les places en els
cursets d'esquí que impartiran professors de la veterana escola d'esquí Era Escòla són
limitades, i les classes es poden contractar a altres escoles. Pot consultar el llistat
d'escoles autoritzades en el fullet o al lloc web. En cas que s'opti pels cursets, recomanem fer la reserva amb el màxim d'antelació possible. És obligatori incorporar-se
el dia d'inici de les classes i no es permeten canvis/anul·lacions una vegada iniciat
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el curs. El forfet no inclou cap assegurança d’accidents que cobreixi la pràctica de
l’esquí. Consulti a les nostres oficines l'assegurança opcional d'accidents d'esquí, la
duració de la qual ha de coincidir amb els dies d'esquí.
Els preus no inclouen la taxa turística que s'ha establert per llei a Catalunya, que el
client ha d'abonar directament a l'establiment hoteler o als apartaments.
Com a norma general s'ha de seguir un criteri estricte de literalitat. Per tant, el que no
s'especifiqui detalladament que està comprès en el preu del viatge no hi estarà inclòs.
Tots els preus publicats per Viajes Baqueira Beret són oficials excepte per error
tipogràfic.
L’import de totes les factures emeses per Viajes Baqueira Beret, SAU, inclou l’IVA,
d’acord amb el règim especial de les agències de viatges. Si vol que la seva factura
s’emeti amb l’IVA desglossat d’acord amb el règim general, cal que ho sol·liciti per
correu electrònic a viajes@baqueira.es abans de la data final de la seva estada o del
servei contractat.
Una vegada s’hagi emès la factura, aquesta no es podrà modificar a fi de canviar-la de
règim de l’IVA (article 52 del RD 1624/1992, de 29 de desembre).
5. Anul·lacions o cancel·lacions.
En cas d'anul·lació, cal posar-se en contacte amb la central de reserves.
En tot moment el client pot desistir dels serveis sol·licitats o contractats, havent
d’abonar a l’agència en concepte de penalització, les despeses de cancel·lació que
derivin de la part de l’allotjament, i que correspondràn als marcats per cada proveïdor.
Per a la resta de serveis seràn els següents:
10% si es produeix entre els 4 i 7 dies, inclosos, de la data d’inici.
100% sobre l’import total de la reserva si s’anul·la en els 3 dies anteriors. Calculats
desde les 00:00h. del dia d’arribada.
Les despeses de cancel·lació es poden saber en fer la reserva. A més, es comunicaran degudament en confirmar-la.
Les reserves de xalets/cases i apartaments Ruda 1.500 tenen un càrrec addicional de
100 € per reserva, si s’anul·len en els 45 dies anteriors a la data d’arribada.
6. Notes importants sobre hotels i apartaments.
La legislació actual estableix la categoria turística oficial i que hi ha habitacions
individuals i dobles. En algunes d'aquestes últimes es pot habilitar un tercer o un
quart llit. Es considera que es fa ús d'aquest llit sempre amb el coneixement i el consentiment de les persones que ocupen l'habitació. Aquesta consideració tàcita deriva
de la circumstància certa que els ocupants n'hagin estat advertits prèviament i que
l'habitació figuri com a triple o quàdruple en tots els impresos de la reserva i en la
documentació definitiva del viatge.
L'horari d'entrada als hotels i apartaments/cases serà a partir de les 17.00 h del dia
d'arribada. Les habitacions han de quedar lliures abans de les 11.00 h del dia de sortida, tret de les estades de cinc dies amb sortida el divendres a les 14.00 h. Es prega
que s'informi l'allotjament en cas que es prevegi l'arribada després de les 21.00 h.
Recomanem respectar aquests horaris per evitar incomoditats difícils d'esmenar.
No és permès portar animals ni als hotels ni als apartaments, tret que hi hagi autorització expressa de l'establiment.
Els serveis i instal·lacions complementàries (garatge, gimnàs, jacuzzi, spa, sauna,
etc.) de què disposen alguns establiments es publiquen a títol informatiu i, tret que
s'indiqui el contrari, s'han de pagar directament en el moment d'utilitzar-los.
En el lloguer d'apartaments, el client és plenament i exclusivament responsable de
declarar correctament el nombre de persones que ocuparan l'apartament, sense ometre els infants de qualsevol edat. L'administració dels apartaments pot negar-se a
admetre l'entrada de persones no declarades i no es podrà fer cap reclamació per
aquesta causa. El nombre total de places d'un apartament o xalet/casa correspon al
nombre de llits disponibles; els llits poden ser de matrimoni, lliteres, sofàs llit i llits
individuals. En alguns casos es poden habilitar llits supletoris o bressols, que els
clients poden sol·licitar i que no s'inclouen en el preu publicat.
El client ha de dipositar una fiança a la recepció dels apartaments per respondre de
desperfectes eventuals.
Els apartaments es lliuren a punt per ocupar-los, amb roba i parament corresponents
al nombre de places reservades. Servei de neteja diària excepte cuina. Els aparta-

ments Multipropiedad i Solneu no tenen servei de neteja diumenges i festius. Aparthotel Eth Palai, només neteja a partir de 7 nits. Els apartaments Pessets i els apartaments Luxury House València d'Àneu i Esterri d'Àneu no inclouen neteja.
En el lloguer d'apartaments Nin de Beret/Floc de Neu, Ruda 1.500 i xalets/cases no s'hi
inclouen els consums d'electricitat i calefacció, que es facturaran a la fi de l'estada
del client. Cal passar a buscar les claus en hores d'oficina, al lloc i les hores que
s'indiquen en el programa/fullet de cada establiment.
Fiances apartaments: consulti per cada apartament la fiança a depositar per respondre d’eventuals desperfectes.
7. Condicions especials infants.
Atesa la diversitat de tractament aplicable als infants, depenent de l'edat, el tipus
d'establiment i la data del viatge, es recomana consultar les condicions de cada establiment, que en general són aplicables sempre que el nen comparteixi habitació amb
dos adults. Edat màxima establerta 11 anys.
Els infants menors de 6 anys i adults de més de 70 anys poden obtenir un forfet a
preus especials si prèviament acrediten l'edat mitjançant un document oficial (llibre
de família, DNI o passaport). En forfet, l’edat del forfet infantil és de 6 a 11 anys
ambdós inclosos.
8. Responsabilitat.
L'agència de viatges organitzadora i la venedora final del viatge combinat han de
respondre, en proporció a les obligacions que els correspongui per l'àmbit de gestió
del viatge, de la bona execució de les obligacions derivades del contracte amb el consumidor, independentment que les obligacions esmentades hagin de ser executades
per aquestes o per altres proveïdors de serveis, sense perjudici del dret de l'agència
organitzadora d'emprendre accions contra els proveïdors, i sempre dins d'uns límits
establerts a les condicions generals i a la legislació aplicable. Quan el consumidor
apreciï in situ la no-execució o mala execució dels serveis contractats integrants del
viatge, ha de notificar-ho immediatament al prestador dels serveis i en el termini de
48 hores hàbils a l'agència organitzadora, per tal que el prestador prengui les mesures
pertinents. La no-comunicació a l'agència organitzadora implica que el consumidor ha
de demostrar l'incompliment en l'execució del contracte davant l'organitzadora o la
direcció general de turisme o el tribunal pertinents, atès que fora del termini l'agència
organitzadora no pot comprovar la veracitat del que s'al·lega, ni tampoc aconseguir
una solució satisfactòria per a totes les parts implicades.
Si la solució arbitrada no satisfà el client, es pot interposar una reclamació en el
termini d'un mes des de la data de tornada, davant l'agència organitzadora a través
de l'agència venedora, i acreditar la posada de manifest de la reclamació en les 48
hores hàbils després que hagi tingut lloc. No obstant això, la interposició de qualsevol
reclamació derivada del contracte no eximeix del pagament del viatge.
9. Per resoldre qualsevol controvèrsia relativa a la interpretació, aplicació o execució
de les prestacions que s'indiquen en aquest document, especialment de les derivades
d'un accident, les parts acorden sotmetre's a la jurisdicció del jutjat de Vielha.
10. Vigència.
Programa vàlid des de l’1 de desembre del 2018 fins al 22 d'abril del 2019.
Editat el juliol del 2018.
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#esperitbaqueiraberet

#Infinitat
OFICINA DE BAQUEIRA-BERET
Afores, s/n, Baqueira
Correu electrònic: viajes@baqueira.es
Informació i reserves: de 8 a 19 h
OFICINA DE MADRID
Hermosilla, 1 (cantonada passeig
de la Castellana) 28001 Madrid
Correu electrònic: madrid@baqueira.es
Informació i reserves:
De dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h
i de 16 a 19.30 h

VOYAGES BAQUEIRA BERET EN TOLOUSE
39, Rue Pharaon 31000 Tolouse
Correu electrònic: toulouse@baqueira.fr
Telèfon: 00 33 534 337 630
Informació i reserves:
De dilluns a divendres de 9.30 a 13.00 h
i dimecres de 16.00 a 18.30 h.
Informació permanent sobre l'estat
de la neu: 973 639 025
Telèfon d'emergència a pistes:
973 639 050

www.baqueira.es
www.viajes.baqueira.es
Correu electrònic: viajes@baqueira.es.
Correu electrònic: baqueira@baqueira.es.

CENTRAL DE RESERVES: 973 639 000

Totes les fotografies s'han fet
a l'estació d'esquí de Baqueira Beret.
Fotos: J. Alonso, A. Tur (Foto Tur), J. M.ª Trull (Foto Tur) i F. Tur.

