Circular 18/21 – 11 de desembre de 2018
Renovació de l’acord de col·laboració amb FGC per la temporada d’hivern
2018/2019
La Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona per quart any consecutiu ha signat un
acord de col·laboració amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que té l’objectiu
d’aplicar descomptes i preus avantatjosos sobre les estacions d’esquí que gestiona
Ferrocarrils, a tots els establiments federats i que tinguin el carnet d’associat.
L’acord de col·laboració consta dels següents avantatges:
•

Temporada d’hivern 2018/2019
o

Descompte del 10% en el preu del forfet de dia, comprat directament a les
taquilles de les estacions d’esquí de Vall de Núria, Espot, Port Ainé, Vallter
2000 i La Molina. En el cas de Vall de Núria, el descompte s’aplica en la
compra del cremallera + forfet. (Aquest descompte s’aplicarà sempre,
inclosos els caps de setmana i els festius).

o

Descompte del 10% en els allotjaments de l’Hotel Vall de Núria i l’Hotel Port
Ainé. (Aquest descompte també s’aplicarà sempre).

•

Temporada d’hivern 2018/2019 NOMÉS entre setmana (de dilluns a
divendres), excepte: Nadal i Reis: del 26 de desembre al 6 de gener de
2019, i Setmana Santa: del 13 al 22 d’abril de 2019:
o

Vall de Núria: 2x1 en el cremallera + forfet, només durant el mes de març
de 2019

o

La Molina: 2x1 en el forfet

o

Port Ainé i Espot: 2x1 en el forfet

*Els 2x1 s’han de descarregar clicant aquí i s’hauran d’entregar a les taquilles de
les estacions d’esquí.
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•

Temporada primavera, estiu i tardor 2019:
o

Descompte del 10% en els allotjaments Hotel Vall de Núria i Hotel Port Ainé

o

Descompte del 10% en el cremallera (anada i tornada)

o

Descompte del 10% en el Telecadira de Vallter

o

Descompte del 10% en el Bike Park i el Telecabina de La Molina

o

Descompte del 10% en el parc lúdic de Port Ainé

Per tal de gaudir dels descomptes esmentats en la compra de forfets, haureu de
presentar el carnet d’associat a les taquilles centrals de les estacions d’esquí. Si no
disposeu

del

carnet,

haureu

de

sol·licitar-lo

enviant

un

correu

electrònic

a

comunicacio@gihostaleria.org.
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.

En motiu d’aquest conveni de col·laboració, els hotels de l’Associació d’Hotels i Càmpings de
la Cerdanya, ofereixen descomptes del 10% sobre el preu de les habitacions que es reservin
per les nits des de diumenge fins el dijous (divendres i dissabtes no inclosos).
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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