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Estació de Muntanya Vall de Núria
17534 Queralbs (Ripollès)

Informació i reserves

Tel. 972 73 20 30
www.valldenuria.cat
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Ampliació Restaurant

La Cabana

La restauració de l'edifici de Sant Josep s'ha portat a terme conservantne l'exterior i integrant-lo totalment en l'entorn natural. Aquest edifici
innovador, que ens ha permès guanyar el premi GreenBuilding de
sostenibilitat de la UE, s'ha dissenyat amb criteris de màxima qualificació (tipus A) en eficiència energètica, la qual cosa assegura un major
estalvi i optimització energètics en totes les instal·lacions.

GASTRONOMIA
Diferents propostes per a tots els paladars: ·Restaurant de l'Hotel
·Cabana dels Pastors ·Autoservei ·Bar Finestrelles ·El Racó de la Vall
*Consulteu dates i horaris d’obertura.

Benvinguts a l'Hotel

Vall de Núria

L'Hotel Vall de Núria, de tres estrelles, és un allotjament amb encant situat en un entorn privilegiat.
Envoltats de cims de quasi 3.000 metres d'alçària, podreu experimentar sensacions úniques en un hotel
d'alta muntanya equipat amb totes les comoditats, al bell mig dels Pirineus.
El Hotel Vall de Núria, de tres estrellas, es un establecimiento con encanto situado en un entorno privilegiado.
Rodeados de cimas que rozan los 3000 metros de altura, nuestros visitantes podrán experimentar sensaciones
únicas en un hotel de alta montaña equipado con todas las comodidades, en pleno corazón de los Pirineos.

La restauración del edificio Sant Josep se ha llevado a cabo conservando su
exterior e integrándolo totalmente en el entorno natural. Este edificio
innovador, que nos ha permitido ganar el premio GreenBuilding de sostenibilidad de la UE, ha sido diseñado con criterios de máxima cualificación (tipo
A) en eficiencia energética, lo que asegura el mejor ahorro y la optimización
energética en todas las instalaciones.

GASTRONOMÍA

Diferentes propuestas para todos los paladares: ·Restaurante del Hotel
·Cabana dels Pastors ·Autoservicio ·Bar Finestrelles ·El Racó de la Vall.
*Consultar fechas y horarios de apertura.

L’HOTEL
Les nostres 75 habitacions estan totalment equipades amb
bany complet, eixugacabells, TV via satèl·lit, telèfon, Wi-Fi
gratuïta. L'acurat disseny de les 4 suites i les 10 habitacions
familiars superiors els dóna un aire càlid i elegant i permet
gaudir d'un gran confort i comoditat al mig de la natura.
Les noves habitacions, concebudes per a les famílies més
exigents, disposen de 2 habitacions (l'una amb 2 llits i l'altra
amb llit de matrimoni, minibar, caixa forta...), ambdues
equipades amb aparell de TV i calefacció geotèrmica amb
sistema de sòl radiant i fan-coils.

75 habitacions,

capacitat: 184 places
PARELLES
Habitació estàndard
Habitació superior
Habitació suite

48
2
4

FAMÍLIES
Habitació familiar
estàndard

11

Habitació familiar
superior

10

L'Hotel disposa de 5 sales, amb distribucions modulables,
dintre d'un marc perfecte que combina descans i treball.
DIFERENTS DEPENDÈNCIES de l'Hotel - Auditori Biblioteca/cartoteca - Saló de l'Estatut - Sala Fustanyà - Sala
Serrat - Sales polivalents

Hotel Vall de Núria Sant Josep

Auditòri

Sala Fustanyà

Habitació suite

Habitació familiar superior

Habitació doble

L’HOTEL
Nuestras 75 habitaciones están totalmente equipadas con baño
completo, secador de pelo, TV vía satélite, teléfono, Wi-Fi gratuita. Por
su esmerado diseño, las 4 suites y las 10 habitaciones familiares
superiores ofrecen un ambiente cálido y elegante y permiten disfrutar
de un gran confort y comodidad en medio de la naturaleza.
Las nuevas habitaciones familiares, concebidas para las familias más
exigentes, disponen de 2 dormitorios (uno con 2 camas y el otro con
cama de matrimonio, minibar, caja fuerte..), ambos equipados con
aparato de TV y calefacción geotérmica con sistema de suelo radiante
y fan-coils.

75 Habitaciones - Capacidad: 184 plazas
PAREJAS
Habitación estándar
Habitación superior
Habitación suite

FAMILIAS
48
2
4

Habitación familiar
estándar
Habitación familiar
superior

DIFERENTES DEPENDENCIAS del Hotel - Auditorio Biblioteca/cartoteca - Salón del Estatuto - Sala Fustanyà - Sala
Serrat - Salas polivalentes

11
10

Apartament estàndard

ELS APARTAMENTS

SERVEIS EXCLUSIUS

Els nostres apartaments, ubicats en un paratge únic i exclusiu, respiren la
calidesa i l'hospitalitat de la fusta i disposen de l'equipament més complet i
modern. L'excepcional encant dels 10 apartaments dúplex reflecteix una
devoció per la qualitat i el confort que els fa ideals per compartir amb
família i amics. Els apartaments per a 2-6 persones consten de 2
habitacions (l'una amb llit de matrimoni i l'altra amb 2 llits), 2 banys
complets, cuina, menjador i sala d'estar (amb sofà llit per a 2 persones), TV
via satèl·lit, Wi-Fi gratuïta, assecador, eixugatovalloles i caixa forta així
com calefacció geotèrmica amb sistema de sòl radiant i fan-coils. La cuina
està equipada amb rentavaixella, nevera, microones, placa d'inducció i tots
els estris necessaris per a 6 serveis.

L'Hotel Vall de Núria ofereix serveis exclusius per als clients allotjats al
mateix establiment o als apartaments:
Targeta de Resident. Us permet viatjar gratuïtament i
il·limitadament amb el cremallera durant la vostra estada a Vall de Núria i
ofereix diferents descomptes. Consulteu les condicions a l'oficina
d'informació.
Cau de la Marmota. El parc infantil de Vall de Núria, amb activitats
guiades per a nens de 4 a 10 anys, és un servei gratuït per a les famílies
allotjades, pensat perquè pugueu aprofitar per practicar tranquil·lament
les vostres activitats preferides mentre els vostres infants descobreixen
Núria i es diverteixen. Consulteu horaris i calendari d'obertura.
La Botiga / el Rebost. Si esteu allotjats a Vall de Núria, la Botiga i el
Rebost us ofereixen una selecció de productes d'alimentació i artesanals,
roba i complements de muntanya, records i tot allò que pugueu necessitar
durant la vostra estada. A més, disposeu d'un servei exclusiu de reserva de
premsa, recollida i entrega de medicaments amb recepta mèdica, comanda
de productes d'alimentació i recàrrega de mòbils.

20 apartaments, Capacitat: 103 places

7 apartaments de 5 places (1 habitació) - 3 apartaments de 4 places (1
habitació) - 8 apartaments dúplex superiors de 6 places (2 habitacions) - 2
apartaments dúplex superiors de 4 places (1 habitació)

Nou apartament dúplex superior

Nou apartament dúplex superior

LOS APARTAMENTOS

SERVICIOS EXCLUSIVOS

Nuestros apartamentos, ubicados en un paraje único y exclusivo, respiran la
calidez y el carácter acogedor de la madera y disponen del equipamiento más
completo y moderno.
El excepcional encanto de los 10 apartamentos dúplex refleja la devoción por la
calidad y el confort, y son ideales para compartirlos con la familia y los amigos.
Los apartamentos para 2-6 personas constan de 2 habitaciones (una con cama de
matrimonio y la otra con 2 camas), 2 baños completos, cocina, comedor y sala de
estar (con sofá cama de 2 plazas), TV vía satélite, Wi-Fi gratuita, secador,
secatoallas y caja fuerte, así como calefacción geotérmica con sistema de suelo
radiante y fan-coils. La cocina está equipada con lavaplatos, nevera, microondas,
placa de inducción y todos los utensilios necesarios para 6 servicios.

El Hotel Vall de Núria ofrece servicios exclusivos para los clientes alojados en el
establecimiento o en los apartamentos:
Tarjeta de Residente. Permite viajar en el cremallera de forma gratuita e
ilimitada durante la estancia en Vall de Núria, y ofrece diferentes descuentos.
Consulte a la oficina de información.
Cau de la Marmota. El parque infantil de Vall de Núria, con actividades
guiadas para niños de 4 a 10 años, es un servicio gratuito para las familias
alojadas, pensado para que usted pueda practicar tranquilamente sus actividades
preferidas mientras sus hijos descubren Núria y se divierten. Consulte horarios y
calendario de apertura.
La Tienda / El Rebost. Si está alojado en Vall de Núria, la Tienda y el
Rebost (la «despensa») le ofrecen una selección de productos de alimentación y
artesanales, ropa y complementos de montaña, recuerdos y todo lo que pueda
necesitar durante su estancia. Además, dispondrá de un servicio exclusivo de
reserva de prensa, recogida y entrega de medicamentos con receta médica, pedido
de productos de alimentación y servicio de recarga de móviles.

20 apartamentos, Capacidad: 103 plazas
Cau de la Marmota

La Botiga / el Rebost

Nou apartament dúplex superior

- 7 apartamentos de 5 plazas (1 habitación) - 3 apartamentos de 4 plazas (1
habitación) - 8 apartamentos dúplex superiores de 6 plazas (2 habitaciones) - 2
apartamentos dúplex superiores de 4 plazas (1 habitación)

