Circular 20/93 – 11 de juny de 2020
Acord de col·laboració amb Ferrocarrils de la Generalitat | Obertura
d’algunes activitats
(Fer-ne difusió als vostres associats)
Us tornem a enviar el següent comunicat perquè des de FGC ens han
informat d’algunes modificacions.
Benvolguts i benvolgudes,
Pel vostre interès, us recordem que la Federació d’Hostaleria de les Comarques de
Girona manté un acord de col·laboració amb Ferrocarrils de la Generalitat (FGC),
que es va aturar degut a la declaració d’estat d’alarma, a causa de la crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19.
Des de a l'FGC ens han comunicat l’obertura d’estiu d’algunes de les seves
destinacions, així com del seu compromís amb la seguretat, de forma que les
seves estacions han previst i vetllaran per totes les mesures de seguretat per a
evitar la propagació de la COVID-19.
Les dates seran les següents:


Dia 19/06: Cremallera de Vall de Núria + Santuari + Telefèric Coma del Clot
+ Autoservei + Banys



Dia 20/06: La Molina: Telecabina Cadí Moixeró i Bike Park



Dia 24/06: Cremallera de Montserrat



Dia 18/07: Vallter: Telecadira
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En el cas dels trens cremallera de Núria caldrà fer reserva prèvia de dia i
hora. I per gaudir del descompte del 10% en la compra d’aquesta activitat
caldrà que entreu a fer la compra anticipada online, amb el codi promocional, al
igual que per gaudir del descompte a l’Hotel Vall de Núria.
El codi promocional de les empreses associades a les 11 associacions de la
Federació és: 20FHOSTGI
Per la resta d’activitats s’aplicarà el descompte presentant el carnet
d’associat directament a la taquilla.
Us recordem les condicions del carnet d’associat:


En cas que no disposeu del carnet d’associat, l’haureu de sol·licitar
enviant un correu electrònic a comunicacio@gihostaleria.org.



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.

Us informem que aquest estiu 2020, l’Hotel Port Ainé, i les activitats de Port Ainé
romandran tancades.
Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte al respecte.
Rebeu una cordial salutació,
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