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Tarifes d’allotjament
Hotel Vall de Núria
L’Hotel Vall de Núria, és un allotjament amb encant en un
entorn privilegiat.
Envoltat de cims de gairebé 3.000 metres d’alçada, pot experimentar sensacions úniques en un hotel d’alta muntanya,
amb totes les comoditats enmig dels Pirineus.
Arribar a Vall de Núria és retrobar el paisatge i la naturalesa
en tota la seva esplendor i magnificència.

Tarifes Cremallera
Temporada 2018
Temporada baixa: Gener: entre setmana, Febrer: entre setmana (excepte 9 i 12), Març: entre setmana (excepte del 26 al 28) i Abril: entre setmana (excepte el 30) Maig: entre setmana (excepte l’1 i 21) Juny: entre
setmana. Setembre entre setmana del 12 al 28. Octubre entre setmana
excepte el 12. Novembre: de l’1 al 4.			
15,65 €
Temporada mitja: (la resta de dies):

APARTAMENTS

HABITACIONS HOTEL

Apartaments

Habitació doble

ALLOTJAMENT
IVA inclòs a totes les tarifes / Tarifes vàlides finsl’1 de novembre de 2018

Calendari Hotel

Promoció

Mitja

Alta

86,00 €

106,00 €

132,00 €

Apartaments dúplex superior
ALLOTJAMENT

Promoció

Mitja

Alta

120,00 €

139,00 €

175,00 €

Els preus d’allotjament són per apartament i nit.
Capacitat màxima (incloent els nens): “apartaments”: 4 o 5 places “apartaments dúplex superior”: 4-6 places.
Preu de la pensió alimentària al restaurant de l’hotel pels clients
allotjats en apartament.
PENSIÓ COMPLETA: PENSIO COMPLEA: 45,45 € Adult/dia,
MITJA PENSIO: 30,60 € Adult/dia.

Promoció

Mitja

Alta

Pensió completa

75,65 €

86,20 €

101,00 €

Mitja pensió

60,80 €

71,35 €

86,15 €

Dormir i esmorzar

38,80 €

49,35 €

64,14 €

Promoció

Mitja

Alta

Hab. familiar superior

10,70 €

13,60 €

17,00 €

Hab. Suite

13,80 €

20,75 €

28,70 €

Hab. Individual

18,15 €

26,10 €

36,25 €

Promoció

Mitja

Alta

Suplements habitacions 1 nit

Suplements habitacions +1 nit

MITJA PENSIÓ: Temp. prom.: 30,60 € - Temp. mitja i alta: 30,60 €
adult/dia.

Hab. familiar superior

10,20 €

12,90 €

16,15 €

ESMORZAR: 8,60 € adult/dia.

Hab. Suite

13,15 €

19,70 €

27,25 €

Hab. Individual

17,25 €

24,80 €

34,45 €

19,00 €

Tarifes vàlides fins l’1 de novembre
Tots els preus són per persona i nit.
La 3ª persona i 4ª persona adulta tenen un 15% de descompte.
Inclouen: l’aigua, el vi de la casa i el cafè. IVA inclòs en tots els
preus.

Habitació familiar superior
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Nou apartament dúplex superior
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Programes d’activitats per a grups i empreses

Menús ESPECIALS
1

En aquest cas s’haurà de triar un
entrant i un segon plat igual per

a tothom
ENTRANTS
Crema de espàrrecs amb cruixent de pernil d’ànec			
Tronc cruixent d’Espinacs a la catalana i crema de brandada		
Crema d’Escamarlans Espàrrecs verds a l’aroma de tòfona			

SEGONS PLATS
Bacallà a la papillotte i verduretes		
Medallons de filet de porc amb salsa de foie i pastís de carbassó i pastanagues
Milfulles de Rodó de vedella amb patates a la crema i salsa de vi del país		
POSTRES: Sopa de fruits vermells amb gelat de iogurt.
BEGUDES: Inclou: Vi negre: Canals Nubiola D. O Catalunya. Vi blanc: Canals
Nubiola D. O Catalunya. Aigua i cafè			
Suplement sobre la pensió: 19,30 €/persona
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En aquest cas s’haurà de triar un
entrant i un segon plat igual per
a tothom

COFFEE BREAK

ESTADES DE TREBALL

3 DIES A VALL DE NÚRIA 3 nits d’allotjament

OPCIÓ A

1 DIA A VALL DE NÚRIA

PROGRAMA PRIMER DIA

Assortiment de petites ensaïmades i croissants.
Assortiment de galetes artesanes.
Sucs de fruites, aigües, cafè, cafè amb llet.
Infusions.

PROGRAMA
9.20 h

7,35€/persona (IVA inclòs)

OPCIÓ B

10.00 h
10.45 h
14.00 h
15.30 h
17.30 h
18.10 h

Assortiment de petites pastes de full dolces i salades.
Mini xapates amb botifarra blanca, fuet de la comarca, llonganissa…
Mini panets de nous i panses amb formatge.
Coca salada amb pernil serrà.
Broquetes de fruites naturals.
Sucs de fruites, refrescos, aigües, cafè, cafè amb llet.
Infusions.

Trobada del grup a l’estació. Inici del trajecte fins a Vall
de Núria amb comentaris sobre els diferents punts del
recorregut.
Arribada a l’estació de Vall de Núria.
Reunió de treball. Coffee Break.
Dinar al restaurant de l’hotel.
Reunió de treball.
Sortida del cremallera cap a Ribes de Freser.
Arribada a l’estació de Ribes Enllaç, de Ribes de Freser.

Preu per persona, des de:

ENTRANTS
Amanida de fulles exòtiques amb bossetes de formatge de cabra		
9,60€/persona (IVA inclòs)
Timbal de tàrtar d’escalivada i seitons amb olivada i crostons		
Marinat de Llobarro amb mango i anet			
		
SEGONS PLATS
Tronc de Lluç al forn i patates panaderes amb timbal de Verduretes		
Assortiment de galetes artesanes.
Espatlla de Xai confitada amb salsa PX			
Sucs de fruites, refrescos, aigües, cafè, cafè amb llet.
Entrecot de Bou a la salsa de ceps i mil fulls de patata i parmesà			
		
Infusions.
POSTRES: Tulipa banyada amb gelat de Stracciatela
		
6,20€/persona (IVA inclòs)
BEGUDES: Inclou: Vi negre: Canals Nubiola D. O Catalunya. Vi blanc: Canals
Nubiola D. O Catalunya. Aigua i cafè			

42,55 € (IVA inclòs)

OPCIÓ C

2 DIES A VALL DE NÚRIA 1 nit d’allotjament

ENTRANTS
Pasta full de Gambes i Carxofes cremoses amb crema de Pastanagues
Amanida d’Alvocat i tàrtar de Tonyina		
Mi-cuit de foie amb torrades de Panses i melmelada de violetes			
			
SEGONS PLATS
Confit d’Ànec amb reducció de ratafia de Núria i compota de poma caramel·litzada
Filet de Vedella a la graella amb terrina de patata i “Morcilla de ceba”
Tronc de Rap al Romaní amb Llagostins i Creixent de Porros			
			
POSTRES: Sopa de xocolata blanca amb gelat de torró		
		
BEGUDES: Inclou: Vi negre: Canals Nubiola D. O Catalunya. Vi blanc: Canals
Nubiola D. O Catalunya. Aigua i cafè			
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Sales

ENTRANTS
Amanida de Rap i Llagostins amb encenalls de Foie i vinagreta de Raïm		
Torradeta de foie amb confitura de violetes i sal Maldon			
Broqueta de llagostins, sipietes i bolets			
Croquetes de gambes amb xips de Carbassa			
Broqueta de Botifarra de perol, poma i tomàquet xerry			
			
SEGONS PLATS
Filet de Vedella amb salsa de Foie i graten de Patates i Bacó			
Magret d’Ànec amb salsa de Tòfona i cus-cus de Mango			
Orada a l’Esquena a l’estil del Xef
POSTRES: Barret de gelat de vainilla banyat amb Xocolata blanca i Gran
Marnier			
			
BEGUDES: Inclou: Vi negre: Canals Nubiola D. O Catalunya. Vi blanc: Canals
Nubiola D. O Catalunya. Cava: Rigol Brut Nature. Aigua i cafè			
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Suplement sobre la pensió: 26,50 €/persona

Sant Josep:
Auditori:
Queralbs:
Rialb:
Queralbs + Rialb:
Serrat:
Fustanyà:

Equipament sales

255 € €
255 € €
175 € €
100 € €
205 € €
100 € €
100 €

Canó projector d’última generació:
CVD-CD Professional:
Reproductor DVD-CD:
Reproductor / Gravador CD:
Reproductor / Gravador K7:
Punter làser:
Pantalla projecció:
Equip megafonia:
PC portàtil + Cable:
Reproductor diapositives:
Reproductor transparències:
Flip-chart:
Videoconferència: càrrec s/ús WIFI

També posem a la seva disposició la nostra carta de vins
en el cas que volguessin triar una altra opció de celler · IVA INCLÒS

Preu per persona, des de:

180,00 € (IVA inclòs)

Preu en habitació doble i en temporada de promoció.
Suplement per habitació individual: consultar preu.
El preu no inclou el cost de les sales per a les reunions de treball.

PROGRAMA PRIMER DIA

Tarifes SALES HOTEL

En aquest cas el primer plat es fix
per a tots i només hauria d’escollir
els segons

09.00 h Esmorzar al restaurant de l’hotel.
09.30 h Reunió de treball.
12.30 h Descoberta de la Vall: pujar al telecabina, visitar les exposicions i veure les projeccions de Vall de Núria.
14.00 h Dinar al restaurant de l’hotel.
16.00 h Reunió de treball. Coffee Break.
21.00 h Sopar al restaurant de l’Hotel Vall de Núria***.

09.00 h Esmorzar al restaurant de l’hotel. Comiat.
10.10 h Sortida del cremallera cap a Ribes de Freser.
10.50 h Arribada a l’estació de Ribes Enllaç, de Ribes de Freser.

En aquest cas s’haurà de triar un
entrant i un segon plat igual per
a tothom

Suplement sobre la pensió: 24,40 €/persona

PROGRAMA SEGON DIA

PROGRAMA TERCER DIA

Suplement sobre la pensió: 21,10 €/persona
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11.00 h Trobada del grup a l’estació. Inici del trajecte fins a Vall
de Núria amb comentaris sobre els diferents punts del
recorregut.
11.40 h Arribada a l’estació de Vall de Núria.
12.15 h Distribució de les habitacions a l’Hotel Vall de Núria***.
Temps lliure.
13.30 h Dinar al restaurant de l’hotel.
15.30 h Reunió de treball. Coffee Break.
21.00 h Sopar al restaurant de l’hotel.

205 €
75 €
75 €
75 €
75 €
20 €
20 €
125 €
75 €
75 €
75 €
40 €

11.00 h Trobada del grup a l’estació. Inici del trajecte
fins a Vall de Núria amb comentaris sobre els
diferents punts del recorregut.
11.40 h Arribada a l’estació de Vall de Núria.
12.15 h Distribució de les habitacions a l’Hotel Vall de
Núria***. Temps lliure.
13.30 h Dinar al restaurant de l’hotel.
15.30 h Reunió de treball. Coffee Break.
21.00 h Sopar al restaurant de l’hotel.

Activitats a fer a Vall de Núria
Cavalls, barques i canoes, minigolf, tir amb arc, senderisme, visites guiades, circuït orientació, parc lúdic....

PROGRAMA SEGON DIA
09.00 h Esmorzar al restaurant de l’Hotel.
09.30 h Reunió de treball.
12.30 h Descoberta de la Vall: pujar al telecabina, visitar les
exposicions i veure les projeccions de Vall de Núria
14.00 h Dinar al restaurant de l’hotel.
16.00 h Reunió de treball. Coffee Break.
17.30 h Sortida del cremallera cap a Ribes de Freser.
18.10 h Arribada a l’estació de Ribes Enllaç, de Ribes de Freser.
Preu per persona, des de:

130,50 € (IVA inclòs)

Preu en habitació doble i en temporada de promoció.
Suplement per habitació individual: consultar preu.
El preu no inclou el cost de les sales per a les reunions de treball.
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Estació de Muntanya Vall de Núria
17534 Queralbs (Ripollès)

Informació i reserves:
Tel. 932 041 041
www.valldenuria.cat

