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VALL DE NÚRIA
Introducció
El cremallera és l’única via d’accés a Vall de Núria. Els més de
dotze quilòmetres d’un trajecte que s’inicia a Ribes de Freser
transcorren per un impressionant paratge d’alta muntanya ple
d’indrets excepcionals. Els desnivells que supera el tren cremallera ens ofereixen un precedent magnífic d’una vall en què descobrirà tot l’esplendor i la magnificència dels Pirineus.

Des de Girona: pels túnels de Capsacosta fins a Ripoll i per l’N152 fins a Ribes de Freser, o bé per l’eix Transversal fins a Vic i,
posteriorment, per l’C-17 fins a Ribes de Freser. El trajecte té
una durada d’una hora i quart aproximadament.
Des de Lleida: per l’eix Transversal fins a Vic i, posteriorment,
per l’C-17 fins a Ribes de Freser, amb una durada aproximada
de dues hores i 20 minuts.

Vall de Núria està situada a 2.000 metres d’altitud en ple Pirineu oriental. Envoltada de cims impressionants que s’apropen
als 3.000 metres d’altitud, ofereixen un espectacular amfiteatre
natural de vessants suaus, que és un marc perfecte per a gaudir
de la pau i la tranquil.litat necessàries per a desconnectar de
l’entorn urbà.

AEROPORTS

Les instal.lacions i els equipaments de Vall de Núria li permetran celebrar les seves reunions familiars amb les mateixes garanties que enmig de la ciutat.

TEMPS DE RECORREGUT FINS A RIBES DE FRESER

A més, disposaran de la possibilitat de realitzar diverses activitats, tant a l’hivern com a l’estiu, garantint que els moments de
descans i oci dels participants quedaran plens d’experiències
singulars a la natura.

L’entorn

Els aeroports més propers són els de Barcelona i Girona.

A PEU		
Des de Queralbs i fins a Núria pel “camí vell”, o bé des de Fontalba (fent part del trajecte en cotxe).

Des de Barcelona: 1.45 h
Des de Girona: 1.15 h
Des de Lleida: 2.30 h
Des de Tarragona: 2.20 h

Des de Saragossa: 3.15 h
Des de Madrid: 6 h
Des de València: 5 h
Des de Bilbao: 6.30 h

Cremallera
Cremalleres especials
Persones

Preus anada i tornada

Cremallera

98/112

770 €/900 €

Cremallera

98+18

770 €

RENFE		
El cremallera té connexió amb el regional de RENFE (línia Barcelona – Ripoll – Puigcerdà)

Cremallera

138+18

1250 €

CARRETERA

.

SITUACIÓ
Municipi:
Altitud:

Queralbs (El Ripollès)
1.964 metres

ACCESSOS

Des de Barcelona: per la C-17 (Barcelona – Vic – Puigcerdà). El
trajecte es realitza per una autovia de 2 carrils per sentit fins a
Manlleu i per una renovada carretera fins a Ribes de Freser amb
una durada d’una hora i mitja aproximadament.

El Santuari

L’Hotel

El santuari de la Mare de Déu de Núria té un paper molt important en la vida religiosa i les tradicions del nostre país. Després
de Montserrat, és probablement el santuari més popular i visitat de Catalunya. L’evolució del mateix santuari i la devoció a
aquesta Mare de Déu ajuden a explicar el tarannà, els costums
i certs esdeveniments històrics d’un poble. Núria constitueix, a
més, un paratge natural de gran bellesa que ha atret naturalistes, muntanyencs i esquiadors des dels inicis d’aquestes activitats
a Catalunya.

L’Hotel Vall de Núria de tres estrelles, és un confortable hotel de
muntanya situat just a peu de pistes i és l’únic hotel d’Espanya
i el Pirineu accessible mitjançant un pintoresc tren cremallera
que uneix el poble de Ribes de Freser amb la Vall, la qual cosa
confereix als seus visitants una sensació especial d’aïllament i de
cert privilegi. Es tracta d’una de les destinacions més emblemàtiques de Catalunya gràcies als seus molts segles d’història. És un
lloc espectacular per la seva bellesa natural a gairebé 2000 metres d’altitud i envoltat per incomptables pics de gairebé 3000
metres.

Donatiu per a l’església: 225 € €(indicatiu)

L’Hotel Vall de Núria és una destinació autèntica, acollidora,
tranquil·la i oberta tot l’any. Ofereix una infinitat d’activitats i
serveis: a l’hivern una petita estació d’esquí ideal per a famílies
i debutants i a l’estiu compta amb nombroses activitats d’oci i
natura per a tota la família. La cura del medi ambient és una
qüestió prioritària per a aquest hotel per la qual cosa ha estat
reconegut amb el premi GreenBuiding de sostenibilitat de la
Unió Europea.
A l’interior, els seus salons i la seva decoració, li aporten una personalitat pròpia que conviden a la pau i la tranquil·litat.
A destacar la nova ala de l’hotel anomenada “Sant Josep” inaugurada el 2011 amb 10 habitacions familiars i 10 apartaments de
2 a 6 places amb un nivell de confort excepcional.
L’hotel està gestionat per la cadena hotelera Aramark.

RESTAURACIÓ
CARTA D’APERITIUS

ESTACIONS A LA CARTA

FREDS A

Estació de formatges Europeus, confitures, i panets variats
(Melmelada de Ceba, pebrot vermell i tomàquet)

Xips de Poma
Pinxo de “Boconccino” amb Tomàquet
Xarrup de Meló amb Cruixent de Pernil
Cullereta de Formatge Feta amb Tapenade
Pinxo Basc de “Gilda”, Oliva i Anxova
Barqueta tèbia d’Escalivada

CALENTS A
Pinxo de Tonyina Marinada amb Salsa Hoisin””
Blini de Blat de Moro amb Crema de Formatge i Salmó Fumat
Pinxo de Pollastre “Tika”
Magret d’Ànec Caramel·litzat a la Reducció de Porto
Musclos gratinats amb Pesto i Parmesà

Formatges Francesos
Camembert
Minicabra Rulo
Gruyère
Formatge Blau
Formatges Italians
Boconccino
Gorgonzola
Parmesà

1,65 € per persona i selecció

Formatges Espanyols
Manxego semi curat
Idiazábal
Cabra Muntanyola
Garrotxa

FREDS B

11,00 € per Estació de Formatges Europeus (inclou les 3 D. O.)
4,95 € per Estació individual 1 sola D. O. Amb les seves
diverses variants

Barqueta Tèbia de Rap
Moniato Guisat amb “Guacamole”
Endívies amb Crema de Rocafort i Ous de Truita de Riu
Foie semi cuit sobre Codonyat
Xarrup Cebiche de Rap

CALENTS B
Gamba Arrebossada amb Salsa Agredolça
“Chupa Chups” de Xai i Sèsam
Cullereta de Pop a la Gallega
Mini Broquetes de Llom i Verduretes
2,20 € per persona i selecció

TAST DE VINS
(Apreciï un maridatge de vins i formatges)

BLANC

Aura Verdejo, (Rueda) 5,04 €
Oliver Conti treyu 2010, (Empordà) 5,50 €
Martin codax, (Albariño) 7,10 €

NEGRE

Pitcum 2007,(Bierzo) 6,95 €
Gran recosind criança, (Empordà) 3,85 €
5,50 € per persona

ESTACIÓ DE PERNIL
SALAT
Pernil Ibèric 5 aglans D. O. Reserva
20,90 € per persona
Pernil Ibèric 4 aglans
13,20 € per persona
Ambdós acompanyats de Pa de coca amb tomàquet
Estació atesa per un xef*
*En cas de casaments de més de 30 comensals serien dos xefs

BARRA APERITIUS
El Cepell (Blanc ecològic)
El Cepell (Negre ecològic)
Agustí Torelló Gran Reserva
J&B
Beefeater
Martini
Campari
Cervesa
Refrescos
La duració de l’aperitiu serà d’una hora i mitja
9,90 € per persona
L’aperitiu haurà de constar de peces entre freds i calents
més la barra

ESTACIÓ D’IBÈRICS
I EMBOTITS DEL
RIPOLLÈS
Xoriço cular Ibèric extra
Llonganissa ampla cular Ibèrica extra
Llom Ibèric d’aglans extra
Llonganissa Ibèrica extra
“Morcón” Ibèric extra
“Guijuelitos” Ibèrics
Vela Ibèrica extra
Botifarra blanca del Ripollès
Llonganissa del Ripollès
Ambdues Estacions acompanyades de Pa de Coca mini
amb tomàquet
13,20 € per persona

LES NOSTRES CREMES
I SOPES

Amanida de Llamàntol amb Vinagreta de Mango i Hortalisses
27,50 € per persona

Crema de Carxofes amb Cruixent d’Ibèric
Vichyssoise tèbia
Crema fina de Pastanaga amb Farigola
Crema de Carbassa amb Poma
5,50 € per persona

ELS NOSTRES PEIXOS

Crema de Marisc amb Aroma de Xerès
Sopa de Bolets amb Oli de Trufa
Crema de Ceps amb Juliana de Fetge d’Ànec

Orada Farcida de Formatge Fresc i Pinyons sobre un Llit de
Verdures Escalivades
Espiral de Salmó amb Cor de Vieira, Salsa d’Espinacs i
Ametlles laminades
Llenguado amb Oli de Trufa Blanca i Puding Tricolor

7,70 € per persona

ENTRANTS I AMANIDES
Amanida de Fulles Exòtiques amb Bossetes de Formatge de Cabra
Tonyina Marinada sobre Sòcol de Verdures de l’Hort
Pop sobre Blini de Blat de Moro i Fondue de Tomàquet
amb Encenalls de Porros i de Salsa Mòdena
14.30 € per persona

Terrina de Foie amb Canonges Salvatges
Llagostins i Vieires Confitades amb Amanida de l’Hort i
Vinagreta de Festucs
Amanida de Rap amb Vinagreta de Fruits Secs
Milfulles de Foie amb Salsa de Moscatell
Amanida Emmotllada d’Alvocat, Ceps, Tomàquet i Llagostins
amb Salsa Fresca de Iogurt
20,90 € per persona

22,00 € per persona

Mero amb Flam de Llagostins i Carbassons baby amb
Caramel·lització de Gingebre
Cueta de Rap al Forn amb Patates i Cebetes Perla amb
Fumet Infusionat en Herbes
Turbot Aromatitzat amb Espècies sobre Matalàs de Patates
Lioneses
Molls amb Pastís de Patata i Botifarra Negra amb Oli
Bacallà Confitat amb Crema amb el seu Suc i Safrà
27,50 € per persona

LES NOSTRES CARNS

SORBETS

Confit d’Ànec amb Juliana de Vegetals Saltats i Salsa de
Mòdena
Magret d’Ànec amb Cuscús de Mango Aromatitzat Salsa de
Taronja
Entrecot alt amb Gratin de Patata i Verduretes Saltades

Menta Fresca
Llima i Alfàbrega
Té a la Menta
Pera Verda

22,00 € per persona

Pintada amb Ceps, Foie, Puré d’Api Celery i Salsa de Xerès
Carré de Xai amb Hummus i Chutney de Menta
Filet de Vedella ecològica amb Salsa de Trufes
Cuixa de Cabrit Confitat amb Puré i Salsa de Samfaina
Involtini de Vedella Farcit de Verdures amb Salsa “Cumberland” i Encenalls d’Albergínia
Filet de Bou amb Foie
27,50 € per persona

DE LA NOSTRA BODEGA:
El Cepell (Blanc ecològic)
El Cepell (Negre ecològic)
Agustí Torelló Gran Reserva
Aigües Minerals
Cafè i Infusions
13,20 € per persona

4,40 € per persona

LES NOSTRES
POSTRES
Mini Broquetes de Fruita Banyades amb Xocolata
Sopa de Fruits Vermells amb Gelat de Iogurt
Tulipa Banyada amb Gelat de Stracciatela
Sopa de Xocolata Blanca amb Gelat de Torró
8,80 € per persona

PASTISSOS NUPCIALS
Massini: Brioix, nata, trufa i crema cremada.
Massini de Nata: Brioix, nata i crema cremada.
Pirineus: Brioix i trufa en les capes interiors i recobert de
nata, decorat amb roses de nata i trufa.

Nabuko: Brioix, nata i ametlla en l’interior, banyat amb
xocolata.

Pastís de Crema: Brioix i crema en l’interior, crema cremada per damunt.

Sacher: Brioix i melmelada de préssec en l’interior, banyat

Per a què els més menuts gaudeixin...

MENÚ INFANTIL
ENTRANTS A ESCOLLIR
Macarrons a la Bolonyesa
Canelons de l’Àvia
Pizza de Tomàquet i Formatge

PLAT PRINCIPAL A ESCOLLIR
(Tots acompanyats amb patates fregides i amanida)

amb xocolata.

Escalopa Milanesa

Pastís Trufat: Brioix, trufa en les capes interiors i crema

Hamburguesa

cremada per damunt.

Pollastre Rostit

Pastís de Moca: Brioix i moca en les capes interiors, i crema cremada per damunt, amb la possibilitat de ser de nata i
moca, o moka i crema.

Pastís de Llimona: Brioix i nata amb gust de llimona,

POSTRES A ESCOLLIR
Pastís de Xocolata

decorat amb roses de llimona.

Gelats Variats

Sara: Brioix i mantega a les capes interiors i recoberta

Fruita del Temps

d’ametlla fullada.

Pastís de Pasta Fullada: Pasta de full amb crema, fruits

Aigües Minerals
Refrescs

secs, poma o fruita natural.

Braç de Gitano: Nata, trufa, crema o moca.
Tortell de Pasta Fullada: Nata, trufa, crema o combinat.
Mousse: D’avellana, crema catalana, crema de whisky,
capuccino, gerds, llimona, maduixa.
11,00 € per persona

26,40 € per persona

També pensem en els nostres convidats...

VEGETARIANS
ENTRANTS A ESCOLLIR

Coca de Verdures amb Encenalls de “Idiazábal”

Pels paladars més selectes consultar la nostra...

CARTA DE VINS
I CAVES

Disposem d’una àmplia selecció de vins i caves, i també acceptem les
vostres propostes.

Amanida “Mezclum” amb Vinagreta de Mòdena
Minestra de Verdures Mediterrànies amb Oli de Pebre Dolça
Lasanya de Verdures amb Oli d’Alfàbrega

PLAT PRINCIPAL A ESCOLLIR
Pappardelle amb Tofu, Bolets i Pesto de Cibulet

CARRO DE LICORS
Cardhu · Frangelico · Licor de Núria - Ratafia
Orujo · Baileys · Tia Maria
Licor de Poma · Licor de Préssec
Torres 10 · Melody · Marie Brizzard
Preu: 7,70 € per consum

Mongetes de Santa Pau amb Ceps i Salsa Romesco
Risotto de Verdures amb Tomàquet Emulsionat
Carxofes Estofades i Cols de Brussel·les amb Juliana
de Carbassó i “Salmorejo”

En el cas que algun dels plats del menú no sigui del seu gust,
els podreu oferir la possibilitat de substituir-lo per un entrant
i/o plat principal, quedant el menú al mateix preu

BARRA LLIURE I
El Cepell (Blanc ecològic)
El Cepell (Negre ecològic)
Agustí Torelló Gran Reserva
J&B · Gin Beefeater · Vodka Smirnoff Red
Rom Bacardi · Martini Bianco · Martini Extra Dry
Martini Rosso · Campari · Cervesa · Refrescos
Licor de Préssec · Licor de Poma
Preu: 9,90 € per persona
La durada de la barra lliure és de 2 hores
Preu hora extra: 7,70 € per persona
La durada màxima de la barra lliure és de 4 hores

BARRA LLIURE II
El Cepell (Blanc ecològic)
El Cepell (Negre ecològic)
Agustí Torelló Gran Reserva
J&B · Jameson · Gin Beefeater
McCallan · Gin Bombay Saphire
Vodka Smirnoff red · Vodka Absolut
Rom Bacardi · Rom Havana 3 · Malibú
Rom Havana 7 · Martini Bianco
Martini Extra Dry · Martini Rosso
Baileys · Campari · Tia Maria
Licor de Poma · Licor de Préssec · Melody
Torres 10 · Cervesa · Refrescos
Preu: 17,60 € per persona
La durada de la barra lliure és de 2 hores
Preu hora extra: 9,90 € per persona
La durada màxima de la barra lliure és de 4 hores

També, els inclou:
• Una habitació SUIT pels nuvis la nit de Noces (no es podrà
traslladar a una altra data).
• Decoració Floral de les taules.
• Impressió dels menús, llistats, targes i ninots del pastís.
• L’Hotel Vall de Núria també ofereix a tots els convidats al
casament un descompte del 20% en estades de dues nits.

CONDICIONS GENERALS
La reserva es considera feta i garantida una vegada efectuada la
paga i senyal que serà de 2.000 €.
La confirmació de la reserva s’haurà de fer 15 dies després
d’haver efectuat la pre-reserva a l’hotel, en el cas de no ser així,
l’hotel no es responsabilitza a garantir la data pre-reservada.
En cas d’anul·lació de la reserva una vegada confirmada, l’hotel
no es responsabilitza a tornar la paga y senyal.

Facturació
El 50% del banquet deurà estar pagat 15 dies abans de la data
del casament amb taló, efectiu o transferència.
La resta de la factura es liquidarà al finalitzar el banquet, amb
taló, tarja de crèdit o efectiu.

Informacions varies
El llistat i número de comensals serà lliurat a l’hotel una setmana abans tenint la possibilitat de modificar-ho 48 hores abans de
la celebració.

Consulteu-nos els telèfons dels següents serveis:
Servei de fotògraf
Servei de músics
Servei de floristeria

Tots els preus són amb IVA inclòs

