XEC REGAL
RAQUETES DE NEU
I NIT D’HOTEL

“Joan i Maria, gaudiu de la muntanya i dels
magnífics paisatges del Pirineu!”

1 ruta guiada d’un dia
amb raquetes de neu.
1 nit en un hotel de
muntanya dels Pirineus.
Vàlid per a 2 persones.
REFERÈNCIA: 5TVB09

XEC REGAL
RAQUETES DE NEU
I NIT D’HOTEL
LA VALL DE BOÍ
Hostal Pey / H. Rantiner / H. Farré d’Avall

Aquest xec inclou la inscripció per a la
realització de la ruta guiada amb raquetes de
neu per a dues persones (amb un guia de
muntanya titulat de Rutes Pirineus), el lloguer de
les raquetes de neu i els pals, l’assegurança
d’accidents per a activitats realitzades en el
medi natural, l’allotjament en habitació doble i
l’esmorzar.
Podeu consultar el calendari de rutes guiades
programades en aquesta pàgina:
www.rutespirineus.cat/sortides-organitzades-iexcursions-guiades-pirineus

LA CERDANYA
Hotel Els Torrents / Hotel Jaume

PALLARS SOBIRÀ - VAL D’ARAN
Hotel Lo Paller

Podeu escollir entre qualsevol de les rutes
guiades de raquetes de neu d’1 dia de durada
que Rutes Pirineus té publicades al calendari en
format de grup obert. (Donades les
característiques de l’activitat, aquest calendari no
és fix: Rutes Pirineus va incorporant noves dates
al calendari durant la temporada hivernal en
funció de la meteorologia i de les condicions
d’innivació de cada zona.)
El Xec Regal inclou diverses opcions d’hotel que
es troben situats en les tres zones principals on
Rutes Pirineus programa excursions amb
raquetes de neu durant la temporada hivernal:

- La Vall de Boí: Hostal Pey, Hotel Rantiner i
Hotel Farré d’Avall.
- Pallars Sobirà - Val d’Aran: Hotel Lo Paller.
- La Cerdanya: Hotel Els Torrents i Hotel Jaume.
El Xec Regal inclou l’estada en règim
d’allotjament + esmorzar. El sopar no està inclòs
en el xec i queda a criteri de cadascú. Nota:
alguns hotels disposen de restaurant propi (Pey,
Farré d’Avall, Els Torrents, Lo Paller) i, sinó, tots
estan situats en pobles amb una bona oferta de
bars i restaurants.
Per bescanviar aquest Xec Regal, o per a
qualsevol dubte o consulta, contacteu amb
Rutes Pirineus per e-mail
(info@rutespirineus.cat) o per telèfon (+34
691772966, feiners de 9h a 14h i de 16h a 18h).
Atenció!: per bescanviar el Xec Regal és
imprescindible notificar la referència que
s’indica a la portada.
La reserva i realització de l’experiència està
subjecta a la disponibilitat dels hotels i de les
condicions meteorològiques i de neu sobre el
terreny.
Per requeriments especials dels allotjaments,
queden exclosos del xec regal els períodes de
Setmana Santa i Nadal.
Podeu consultar la informació legal i les
Condicions Generals de Rutes Pirineus al
següent enllaç:
www.rutespirineus.cat/condicions-generals-uspolitica-de-privacitat

