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Cap de setmana
a la Vall de Núria

(13,14 i 15 de març 2020)
Preu per persona les 2 nits (allotjament + PC )*
Adults
Nens/nenes (de 4 a 14 anys)**

143,50€
86,10€

Preu cremallera
Gratuït per empleats i familiars amb passi de TMB (compra directa
estació del cremallera o online per les persones que NO tenen passi TMB
a: https://www.valldenuria.cat/hivern/reserves/bitllets-cremallera
Preu Telecabina
Gratuït per empleats i familiars de TMB per la resta s’abona a apart.
Qui vulgui són 3,00€ per persona, una anada i una tornada, si l’abonen
juntament amb el bitllet del cremallera. Si el compren directament a
Núria són 6,00€.
Preu forfets amb assegurança inclosa ( per persona i dia )
Adults
Nens/nenes (de 7 a 14 anys)
Menor ( de 0 a 6 anys )

Per més informació visiteu
www.valldenuria.cat/hivern/
Activitats

Activitats programades a l’hotel
(subjectes a canvi) :
Divendres 13/03:
—19.15h a 20.15h ZUMBA
—21.30h Passejada amb cava
Dissabte 14/03:
—13.00h Visita guiada
—18.00h a 19.30h Sortida amb retrac
(activitat de pagament)
—21.30h Taller Astronomia
Diumenge 15/03:
—13.00h Visita guiada

Sortida amb màquines de retrac
Parc Lúdic
Dissabte 14/03 ;
(per a totes les edats): 20€ dia/nen
Preu adult: 26,00€
Preu infantil ( de 7 a 14 anys): 18,00€

El cau de la Marmota
(4 a 10 anys): Activitat gratuita

16,40€
13,20€
9,00€

*Preu dinar extra pagament
directe a l’hotel al restaurant
buffet :
Adult- 22,70€
Infantil- 12,50€
**Nens de 0 a 3 anys els
considerem nadons, tenen
l’allotjament i el cremallera
gratuït, i el que mengin ho
paguen directament a l’hotel.

Sortida amb raquetes
( mínim de 10 persones):
Preu per persona: 26,70€ (adults i
nens, inclòs el lloguer de raquetes)

Per la resta de serveis, i reserves, consulteu a reserveshotel@valldenuria.cat, o al telèfon de reserves 932041041, a la
atenció de Belén. Comentar que sou del Grup TMB.
S’haurà de fer un primer pagament del 40% a través de targeta bancària, i la resta uns 20 dies abans, quant us trucaran
des de Reserves per confirmar que tot estigui correcte.
Per altres dubtes: Sònia Domínguez (sdominguez@tmb.cat)

