
Tarifa preus 
  Forfets temporada 2020-21 
 
Tarifes exclusives per a socis i sòcies de l’Associació Esportiva Pallars. Abonaments vàlids per esquiar a les 
estacions d’Espot, Port Ainé i Tavascan. Els preus són amb IVA inclòs i no inclouen assegurança d’esquí. 

FORFETS DE TEMPORADA  
 

 AEPallars  PVP taquilles 

Persona Tarifa PROMO 
fins  04/12/20  Tarifa PROMO 

fins 04/12/20 
Adult 399 € 319 €  463,50 € 371 € 
Junior 339 € 271 €  394 € 315 € 
Infant 299 € 239 €  348 € 278 € 
Veterà I 299 € 239 €  348 € 278 € 

 
Els Menor 3, Menor 6 i Veterà II no tindran descompte específic per a club, sinó que se’ls aplicarà el P.V.P. 
en tots els casos i de forma lineal durant tota la temporada: 

 
Persona Tipus de forfet Tarifa 
Menor 3 Forfet Temporada 28 € 
Menor 6 Forfet Temporada GRUP FGC* 55 € 
Veterà II Forfet Temporada GRUP FGC* 55 € 

*El forfet de temporada de GRUP FGC és vàlid per totes les estacions del Grup FGC. 
 

FORFET DE TEMPORADA FAMILIA NOMBROSA/MONOPARENTAL CLUB  
 
Descompte especial per a FAMILIES NOMBROSES/ MONOPARENTALS: S’aplica el descompte per cada membre 
no acumulable a altre ofertes. 
 

 FAMILIA NOMBROSA/MONOPARENTAL CLUBS 
Persona Tarifa PROMO Fins  04/12/20 
Adult 371 € 297 € 
Junior 315 € 252 € 
Infant 278 € 222 € 
Veterà I 278 € 222 € 

 
 

FORFET DE TEMPORADA FAMILY CLUB   
 
Descompte especial per a famílies que comprin 3 o més forfets de temporada. 
 

 FAMILY CLUB  3 o 4 persones  FAMILY CLUB 5 persones o més 

Persona Tarifa PROMO Fins  
04/12/20  Tarifa PROMO  

Fins 04/12/20 
Adult 380 € 304 €  371 € 297 € 
Junior 323 € 258 €  315 € 252 € 
Infant 285 € 228 €  278 € 222 € 
Veterà I 285 € 228 €  278 € 222 € 

 
 



 

FORFET DE TEMPORADA DE PASSEIG  
 
El forfet de temporada de Passeig només serà vàlid per Espot amb accés al TC La Roca i a Port Ainé amb accés al 
TC Roní i en cap cas es podrà accedir al telecadira amb material d’esquí. 
 

 AEPallars  PVP 
PASSEIG Tarifa  Tarifa 
Totes les persones 16 €  65 € 

 
 
 
FRANGES D’EDAT PER ALS FORFETS DE TEMPORADA 
 

 
 

EQUIP COMPETICIÓ  AEPallars 
 
 

Avantatge addicional: 50% de descompte en el 
forfait de dia de cursa de La Molina. 

No es ven online i el tramitarà l’AEPallars sota 
sol·licitud a info@aepallars.org  

Entrenador 130€ 

Adult - Sèniors 297€ 

Junior - Juvenil I i II – U18 – U21 205€ 

Infant: Fins a Infantil II – U16 
Veterà I  

111€ 

  

Menor 3 (de 0 a 3 anys) Nascuts a partir de 01-01-2017 

Menor 6 (de 0 a 6 anys) Nascuts a partir de l’01-01-2014 

Infant (7-14 anys) Nascuts entre 2013-2006 (inclosos) 

Junior (15-25 anys) Nascuts entre 2005-1995 (inclosos) 

Adult (26-64 anys) Nascuts entre 1994-1956 (inclosos) 

Veterans I (65-69 anys) Nascuts entre 1955-1951 (inclosos) 

Veterans II (a partir 70 anys) Nascuts el 1950 o abans 



TARIFES FORFETS DE DIA 
 

 AEPallars  PVP 
Persona Tarifa  Tarifa 
Adult 29 €  34 € 
Infant 22 €  26 € 
Menor 5 €  5 € 
Veterà I 22 €  26 € 
Veterà II 5 €  5 € 

 
El preu del forfet de passeig d’un dia serà de 4€ per als socis del Club (6€ P.V.P.).  
Forfet de 1 dia es tramitarà directament a taquilles. Necessari que presenteu el carnet de l’AEPallars 2021 + DNI 
per a poder gaudir del descompte. 
 

 
 

FORFETS DE VARIS DIES DE LLIURE ELECCIÓ  
 

  AEPallars  PVP 
 Persona Tarifa  Tarifa 
8 DIES LLIURE ELECCIÓ Adult 176 €  216 € 
5 DIES LLIURE ELECCIÓ Adult 120 €  145 € 
8 DIES LLIURE ELECCIÓ Infant 136 €  168 € 
5 DIES LLIURE ELECCIÓ Infant 90 €  110 € 

 
Aquest forfet dona l’opció d’esquiar a les estacions d’Espot esquí, Port Ainé i Tavascan els dies que el soci esculli 
lliurement durant la temporada vigent. Aquests forfets són nominals i només els podrà utilitzar la persona titular 
del mateix. 
Els forfets de varis dies de lliure elecció només podran adquirir-se directament a taquilles fent un pagament o 
bé en efectiu o bé en tarja i presentant carnet de soci AEPallars 2021 + DNI. En cap cas es podrà comprar 
anticipadament fent el pagament per transferència. 
 
Notes als forfets de dia i lliure elecció: 
 

- Per tal d’obtenir aquests descomptes s’haurà de presentar el carnet de soci AEPallars 2021 juntament 
amb el DNI a les taquilles de Port Ainé o d’Espot Esquí. 

- Aquests descomptes no són acumulables a altres ofertes, promocions i/o descomptes.  
- Els preus són amb IVA inclòs  
- Els preus no inclouen assegurança d’esquí 
- El cost del suport recarregable no està inclòs i el preu és de 1€ per suport 

 
 
FRANGES D’EDAT PER ALS FORFETS DE DIA/VARIS DIES 
 

  

Menor 6 (de 0 a 6 anys) Nascuts a partir de l’01-01-2014 

Infant (7-14 anys) Nascuts entre 2006-2013 (inclosos) 

Adult (15-64 anys) Nascuts entre 1956-2005 (inclosos) 

Veterans I (65-69 anys) Nascuts entre 1951-1955 (inclosos) 

Veterans II (a partir 70 anys) Nascuts el 1950 o abans 



Com tramitar el/els forfet/s 
 

Trobareu els abonaments de temporada en els següents enllaços. Recomanem que realitzeu la tramitació des 
de l’enllaç a l’estació on esquiareu habitualment: 

Port Ainé: https://vol.portaine.cat/ca/Packages  
Espot: https://vol.espotesqui.cat/ca/Packages  
 

Dins de l’apartat Club trobareu els forfets individuals per: AD (adult), JR (junior) , IN (infantil) , VET1 (veterà 1), 
MENOR 3Anys, Família nombrosa i Passeig a preu de Club. 

 

 

Els paquets familiar s’han distribuït amb 3 categories diferenciades segons la quantitat inicial d’adults (1AD, 
2AD o 3AD).  Per a qualsevol unitat familiar que no aparegui a la web, us podeu posar en contacte a través del 
correu ftemporada@skipallars.cat per sol·licitar-ho.  

Els forfets de temporada de pack familiar s’han de comprar de forma conjunta utilitzant els packs creats per a 
gaudir dels avantatges dels preus. 

 

 

Els Menors 0-6  i Veterans 2 no computen pels paquets familiars i son a PVP i vàlids per a totes estacions del 
grup FGC. Els trobareu aquí: 

Port Ainé: https://vol.portaine.cat/ca/Tickets   

Espot Esqui: https://vol.espotesqui.cat/ca/Tickets  

https://vol.portaine.cat/ca/Packages
https://vol.espotesqui.cat/ca/Packages
mailto:ftemporada@skipallars.cat
https://vol.portaine.cat/ca/Tickets
https://vol.espotesqui.cat/ca/Tickets


 

Un cop a la cistella demanarà les dades de client. Si us plau, afegiu la foto tipus carnet recent (fons blanc o clar, 
sense accessoris: gorres, ulleres, ...) 

 

Ara només caldrà realitzar el pagament. Us podeu registrar per a realitzar futures gestions amb Skipallars o 
continuar com a convidat. Presteu atenció si trieu aquesta última opció, ja que caldrà afegir la vostra adreça de 
correu electrònic a la part superior de la pàgina de Condicions de venda i avís legal, sinó no podreu accedir a la 
pàgina de pagament. 

En el moment de l’entrega: 
 

El client/soci al finalitzar la compra rebrà un bonus. Aquest s’haurà de presentar en el moment de la recollida 
del forfet a les taquilles de les estacions un cop comenci la temporada o a les oficines centrals (us indicarem a 
partir de quan es podrà fer). 

 

Enllaços d’interès: 
Recomanem la seva lectura, ja que us resoldrà la major part dels dubtes que pugueu tenir.   
 
Condicions de venda i lliurament de forfets. Trobareu la política de cancel·lació al PDF part dreta: 
www.turismefgc.cat/condicions-venda-lliurament-forfets-de-temporada/ 
 
Selecció d’avantatges i promocions: 
www.turismefgc.cat/llistat-avantatges-forfets-de-temporada/ 
 

IMPORTANT 
A la recollida del forfet es comprovaran les dades i caldrà presentar: carnet de l’AEPallars 2021 + DNI. 
Llibre de família en el cas dels packs familiars o carnet de família nombrosa si s’escau. 

http://www.turismefgc.cat/condicions-venda-lliurament-forfets-de-temporada/
https://www.turismefgc.cat/llistat-avantatges-forfets-de-temporada/
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