Circular 17/01 – 3 de gener de 2017
Renovació de l’acord de col·laboració amb Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya
La Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona ha renovat l’acord de col·laboració
amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que té l’objectiu d’aplicar descomptes i
preus avantatjosos sobre algunes estacions d’esquí de les comarques de Girona, a tots els
establiments federats a la Federació i que tinguin el carnet d’associat.
Els descomptes oscil·len entre el 10% i el 17% segons cada estació d’esquí i s’aplicaran a
la compra de forfaits de les estacions Vallter, Vall de Núria, La Molina i Alp 2500 (podeu
veure els preus a l’annex de la circular). L’oferta serà vàlida fins al 30 d’abril de 2017.
Per tal de gaudir dels descomptes esmentats en la compra de forfaits, haureu de
presentar el carnet d’associat a les taquilles centrals de les estacions d’esquí.
Aquest carnet serà facilitat per la Federació quan envieu un correu electrònic a
comunicacio@gihostaleria.org, demanant-lo.
CONDICIONS DEL CARNET D’ASSOCIAT:


El carnet d’associat és intransferible i nominal per cada propietari i/o propietària
de l’establiment associat i de la família directa (parella i fills).



En cap cas, es donarà el carnet d’associat als treballadors de l’establiment o
família no directa.



En el moment de demanar el carnet, haureu d’enviar, al correu electrònic
esmentat, el vostre nom i cognoms, DNI, nom de l’establiment i associació
comarcal i/o local a la que pertanyeu.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte al respecte.
Rebeu una cordial salutació,
Marina Figueras Carreró
Cap de comunicació de la FHCG
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ANNEX
PREUS ESPECIALS
Estació d’esquí/ Producte
Vallter: Forfait adult
Vallter: Forfait infantil (de 7 a 14
anys)
Vallter: 1 dia menor (de 0 a 6
anys)
Vall de Núria: Cremallera +
forfait adult
Vall de Núria: Cremallera +
forfait infantil (de 7 a 14 anys)
La Molina: Forfait adult
La Molina: Forfait Júnior (de 17
a 25 anys)
La Molina: Forfait infantil (de 7 a
16 anys)

PVP
25,00 €
17,00 €

Preu associat
22,50 €
15,30 €

5,00 €

5,00 €

30,00 €

27,00 €

20,25 €

20,25 €

38,00 €
36,00 €

34,00 €
32,50 €

30,00 €

27,00 €

PREUS ALP 2500 (sense descompte)
Estació d’esquí/ Producte
1 Dia Adult: Temporada alta
1 Dia Adult: Temporada baixa
1 Dia Infantil (de 7 a 11 anys):
Temporada alta
1 Dia Infantil: Temporada baixa
1 Dia Júnior (de 12 a 14 anys):
Temporada alta
1 Dia Junior: Temporada baixa
1 dia menor (fins a 6 anys)

PVP
45,00 €
42,00 €
34,00 €
31,50 €
41,00 €
37,00 €
5,00 €
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