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els amics que pots
trobar
tot
recorrent
les
pistes
los amigos que puedes hallar mientras recorres las pistas

Adreça ESTACIÓ:
Estació d'esquí nòrdic d'Aransa.
25726 Aransa (Cerdanya)

L’estació d’esquí nòrdic d’Aransa es troba situada
a la Cerdanya, a 6 Km. del poble d’Aransa. La seva
orientació i relleu en fan una zona privilegiada per
a la pràctica de l’esquí nòrdic, amb una oferta de
pistes per a totes les edats i nivells esportius.
El bosc d’Aransa, el circuit més fàcil, transcorre
enmig d’un bosc de pi negre que recorda els
esplèndids boscos centreuropeus; el circuit del
Mirador, més difícil que l’anterior, ofereix unes
impressionants panoràmiques de la Cerdanya i
l’alt Urgell; el circuit de Pollineres permet enllaçar
amb l’estació veïna de Lles.

La estación de esquí nórdico de Aransa se
encuentra situada en la Cerdanya, a 6 Km. del
pueblo de Aransa. Su orientación y relieve hacen
que sea una zona privilegiada para la práctica del
esquí nórdico, con una oferta de pistas para todas
las edades y niveles deportivos.
El bosque de Aransa, el circuito más fácil,
transcurre en medio de un bosque de pino negro
que recuerda los espléndidos bosques
centroeuropeos; el circuito del Mirador, más difícil
que el anterior, ofrece unas impresionantes
panorámicas de la Cerdanya y de l’Alt Urgell; el
circuito de Pollineres permite enlazar con la
estación vecina de Lles.

Tel: 973 29 30 51
Tel. blanc: 973 51 50 20
www.aransaski.cat
info@aransaski.cat
Km Pistes
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32 Km.
esquiables

2.150 m.
cota màxima

1.850 m.
cota mínima
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Preus forfaits
1 dia
9 ¤ adult
4,50 ¤ infantil
forfet temporada
80 ¤ adult
40 ¤ infantil
material
equip complet
esquis
botes
bastons
raquetes
Gratuït majors de 65 anys
i menors de 6 anys
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11,50 ¤
6,80 ¤
4,70 ¤
3,60 ¤
8,50 ¤
Un forfait de temporada és vàlid per a totes les estacions d’esquí nòrdic
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