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Adreça ESTACIÓ: Cap del Rec, s/n
25726 Lles de Cerdanya (Cerdanya)
Tel: 973 29 30 49
639 38 02 33
Fax: 973 51 52 23
www.lles.net
estacio@lles.net

Lles de Cerdanya disfruta de grandes panorámicas
de la Serra del Cadí y la Vall de Cerdanya con
paisajes idílicos.
Dispone de servicios de actividades
complementarias muy diversas: esquí de fondo,
esquí de montaña, esquí de télémark, raquetas de
nieve, trineos, senderismo, tiro con arco, rutas a
caballo y talleres de naturaleza.
Un circuito muy recomendable es el que nos
acerca hasta los Estanys de la Pera, donde
encontraremos el Refugio, y que nos conecta
asimismo con la vecina estación de Aransa,
convirtiendo estas estaciones en el espacio
esquiable más grande del estado.
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Lles de Cerdanya gaudeix de grans panoràmiques
de la Serra del Cadí i la Vall de Cerdanya amb
paisatges idíl·lics.
Amb serveis d’activitats complementàries molt
diverses: esquí de fons, esquí de muntanya, esquí
de télémark, raquetes de neu, trineus,
senderisme, tir amb arc, rutes a cavall, tallers de
natura.
Un circuit molt recomanable és el que ens acosta
fins els Estanys de la Pera, on trobarem el Refugi
i també ens connecta amb la veïna estació
d’Aransa, fent d’aquestes dues estacions l’espai
esquiable més gran de l’estat.

9,4

0,8

1.900 m.
cota mínima

esquí de fons /

31 / lleida blanca

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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