Novetats Temporada 18/19
Baqueira Beret suma quilòmetres de diversió
i nova cota màxima per la temporada 2018-2019
El proper hivern l’estació de la Vall d’Aran i Valls d’Àneu oferirà als esquiadors i snowboarders
fins a 165 km de traçats (160 km abalisats i 5 km d’itineraris) gràcies a la creació de la nova àrea
Baciver que es suma a les tres històriques de Baqueira, Beret i Bonaigua. A més, el punt més
de l’estació passa a ser el Cap de Baciver amb 2.610m.

alt

1. Nou remuntador i àrea Baciver:
No és d’estranyar que la muntanya mítica que presideix de manera imponent Beret i Orri, el Tuc de Baciver,
mereixi donar nom a la nova àrea que serà esquiable en part de la seva cara Est a partir d’aquesta
temporada. Això és a causa de la instal·lació del telesquí que pren el nom d’aquest pic i que arriba fins al
Cap de Baciver, cima que es troba molt propera al Tuc. És una zona destinada a experts amb cinc noves
pistes vermelles.
Amb el telesquí Baciver l’estació guanya també 100 m de desnivell arribant al seu punt més alt als 2.610m
del Cap de Baciver i per tant oferint uns descensos de més de 1.100m fins a la base a Baqueira 1500. La
longitud del remuntador és de 1,7 km en els quals supera 400m de desnivell durant el trajecte que ofereix
unes vistes úniques de la Cara Nord i fins i tot del inigualable itinerari Escornacrabes.
De les cinc pistes noves, totes elles vermelles i per tant de dificultat, destaca la que porta el nom clau de
“Baciver” ja que té 405 m de desnivell, una longitud que supera els 2 km i una pendent mitjana del 19%.
També mereixen especial esment la més pendent amb un 21% que és “Ta Tq Baciver” i la més fàcil del
conjunt “Estanholes” que compta amb 150 m de desnivell, el seu pendent mitjà serà el més suau. Els altres
dos traçats que completen l’oferta en aquesta zona són “Orqueta” i “Roca Blanca”.

2. Funpark a Beret:
Pel que fa a Beret, s’ha inclòs com a nova pista el FunPark estrenat a mitjans de la passada temporada a
l’àrea de Beret i que discorre paral·lel a la pista de Clot der Os. Els més petits (i no tan petits) podran
descobrir un traçat de 1.750 m de longitud de pista blava amb molts elements per a la diversió. El recorregut
alterna les flors gegants i les reproduccions d’animals autòctons dels Pirineus, alguns dels quals emeten els
seus sons pel que més d’un es porta una sorpresa.
L’important en el FunPark no és la velocitat sinó la diversió envoltant els diferents elements. La primera part
és amb peralts fàcils on s’han situat les grans flors i a l’entrar en el bosc arriba el torn de la fauna local. Hi
ha una dotzena de figures entre les que es troben una gran varietat d’espècies: marmotes, mussols, cérvols,
llops, guineus, isards i galls salvatges, entre d’altres. Els visitants del circuit poden interactuar amb les
figures de goma i han de buscar els animals amagats entre els arbres. Diversió assegurada!

3. Més pistes i superfície esquiable:
Amb aquesta ampliació, el mapa de pistes de Baqueira Beret està format actualment per 111 traçats
abalisats. La nova àrea esquiable de Baciver també suma hectàrees de terreny a l’estació que arriba a les
2.273 Ha. de superfície, 107Ha noves que permetran augmentar el gaudi de l’experiència Baqueira Beret
basada en la seva gran amplitud i qualitat de neu.
Per a la preparació de pistes s’han adquirit dos màquines d’última generació, una d’elles amb “winch” per
trepitjar pistes amb fort pendent. Respecte a la producció de neu, s’han instal·lat dos innivadors de baixa
pressió al Snowpark de Beret Era Marmota per assegurar la neu en els principals mòduls d’aquesta zona de
freestyle.

4. Oferta gastronòmica:
L’estació compta amb 25 restaurants i cafeteries a pistes, 5 d’aquests locals són temàtics oferint
experiències culinàries úniques. Un d’ells, potser el de més renom, sigui el Moët Winter Lounge que aquest
any millora serveis i amplia cuina per seguir augmentant en qualitat. També s’han dut a terme reformes en
l’Audi Quattro Bar, situat a Beret, que sigui per la seva situació o pel seu encant, és un establiment molt
concorregut per esmorzars i aperitius.
En la resta de restaurants gastronòmics de l’estació (Refugi San Miguel, 5J Grill Baqueira, Restaurant Pla
de Beret i Borda Lobato) s’han millorat les cartes amb nous plats i un celler amb més referències.
D’altra banda, la cafeteria més gran de l’estació, el Bosque, situada a Baqueira 1800 i renovada la passada
temporada, disposa ara d’una cinta transportadora més còmoda que permet un ascens senzill evitant la
pujada que hi ha a la seva base per dirigir-se fins al Telecabina.
L’Hotel Montarto, en el qual es troba el Wine Bar by Viña Pomal i el Pub Drinkery, també ha renovat part de
les habitacions i les zones del vestíbul que accedeixen al menjador i al Piano Bar d’aquest allotjament a peu
de pistes.

5. Torna la Copa del Món FIS de Snowboardcross
Cada vegada més esdeveniments de magnitud recalen a la Val d’Aran i la Copa del Món de
Snowboardcross FIS arribarà a Beret els dies 1 i 2 de març de 2019. Serà la segona vegada que el màxim
circuit mundial d’aquesta espectacular modalitat, que podríem definir com el motocròs amb snowboard, es
disputi a terres araneses. El primer va ser al març de 2016. Estaran presents a la competició els millors del
món i, entre ells, els dos esportistes d’hivern espanyols de referència i integrants de l’equip de la Real
Federación Española Deportes de Invierno (RFEDI): l’andalús medalla olímpica de bronze Regino
Hernández i el basc subcampió del món Lucas Eguibar.
Aquest esdeveniment que consta de classificatòries el dia 1 i finals el dia 2 de març és a més una gran festa
en la qual hi ha nombroses animacions i fins i tot es preveu una mostra gastronòmica a la zona d’arribada,
fàcilment accessible des del pàrquing de Beret.

6. Central de reserves online i web amb millor funcionament
Millora en el sistema de reserves de l’Agència de Viatges Baqueira Beret amb la instal·lació d’un nou
programa que permet agilitzar i facilitar les reserves tant les que siguin telefòniques com les que es realitzen
directament a través de la renovada web www.viajes.baqueira.es

#Esperit Baqueira Beret
•

La Val d’Aran les Valls d’Aneu conformen una zona única dels Pirineus amb una gran qualitat
de neu i una geografia única que permeten 165 km esquiables: (160 km de pistes abalisades i 5
km d’itineraris fora pista) que converteixen Baqueira Beret en una destinació de vacances
hivernals de referència.

•

L’orientació atlàntica de l’estació assegura un gran volum de neu que permet un àrea esquiable
de 2.273 Ha i la seva altura que aconsegueix els 2.610 m permeten un freeride únic als
Pirineus que alhora pot combinar-se amb un esquí familiar en àrees de debutants o en el
Fun Park.

•

Cinc restaurants temàtics d’altura, a més de 20 punts de restauració més també a pistes, i
les àrees d’après ski i compres de Ruda i Baqueira 1500 donen a l’estació un gran ambient i
un alt nivell gastronòmic.

•

A totes les zones el transport és ràpid i eficaç gràcies als 36 remuntadors amb una capacitat
total de més de 61.024 persones/hora.

•

Per a aquesta temporada Baqueira Beret ha millorat el funcionament de la seva central de
reserves online www.viajes.baqueira.es facilitant la compra d’unes vacances que garenteixen
el millor preu tant a pistes com fora d’elles.

Baqueira Beret, destinació d’hivern únic
L’estació situada al Pirineu de Lleida, entre la Val d’Aran i les Valls d’Àneu, està formada per quatre grans
zones amb personalitat pròpia. Les conegudes Baqueira, Beret i Bonaigua a la qual aquesta temporada
s’afageix una quarta “B” la de l’àrea de Baciver.
Amb un total de 111 pistes per l’esquí alpí i snowboard, a més de 7 quilòmetres de circuit d’esquí nòrdic,
snowpark, boardercross, distribuït en un àrea esquiable total de 2.273 hectàreas. El domini, amb un
desnivell de 1.110 metres, s’inicia a la cota 1.500 i arriba als 2.610 metres d’altitud al Cap de Baciver, al que
per primera vegada s’accedeix aquesta temporada gràcies a la instal·lació del telesquí amb el mateix nom.
Baqueira Beret inverteix en les seves instal·lacions anualment amb l’objectiu de millorar l’experiència dels
esquiadors i practicants del snowboard que visiten el domini esquiable que suma 160 km de pistes
abalisades i 5 quilòmetres d’itineraris fora pista. La instal·lació del nou FunPark, a Beret, destinat a gaudir
en familia amb un senzill traçat ple de reproduccions a tamany real d’animals autòctons de la zona, és un
bon exemple de que l’esquí turístic no està renyit amb el fora pista mundialment aclamat que permet el seu
extens i variat terreny esquiable.
D’altra banda, l’Audi Ski Kronos és un altre exemple de com poden viure’s noves experiències en una
estació d’esquí barrejant la realitat amb el món digital. En aquesta instal·lació, situada al costat de la
cafeteria de Baqueira 2.200, els visitants competeixen en un traçat de gegant cronometrat alhora que són
gravats en video. En creuar meta, amb el seu temps participen directament en una classificació virtual i
poden compartir el seu video, si ho desitgen, a xarxes socials.

El poder de les 4 B
Baciver, la novetat
El que més sorprendrà als esquiadors i snowboarders que descobreixin aquesta nova àrea creada a partir
del remuntador de recent instal·lació és, a més de les seves cinc pistes vermelles, la increïble vista dels
descomunals murs de la Cara Nord de Baqueira. Sense ser pistes d’altíssima dificultat, les situades a la
zona de Baciver si estan destinades a un públic expert amb ganes de lliscar-se per un terreny fins ara
solament a l’abast dels esquiadors de muntanya.
Bonaigua, la més oriental
L’estació té tres àrees per a tots els nivells en cadascun dels seus tres sectors. Així, el major nombre de
pistes negres es troba en el sector de Bonaigua, on destaca la pista Barranc der Aire, que obre un nou
recorregut que enllaça amb la pista Bonaigua o la Cigalera, destacada des de l’arribada dels telesquís Tuc
de la Llança. Destaca un antic itinerari de muntanya molt apreciat convertit ara en pista negra: el de Gerber.
Baqueira, pionera
Tres dels descensos més destacats de Baqueira són el Luis Arias (pista dedicada al primer director de
l’estació i un dels pioners de l’esquí a España), Eth Mur, Tubo Nere o l’itinerari Escornacrabes, un descens
fora pista emblemàtic. Com guinda del pastís, per a esquiadors expertíssims, destacar la Passarells que la
passada temporada va passar de fora pista a traçat abalisat, potser la pista negre més exigent de l’estació.
Beret, acollidora
El sector de Beret es més tranquil - és aquí on se celebra la Marxa Beret, la prova d’esquí de fons més
important de la nostra geografia-. Amb pendents suaus i pistes espaioses, és millor per a principiants,
families i nens, amb zones àmplies dedicades íntegrament a l’ensenyament dels esports d’hivern.

Gastronomia i après ski
Baqueira disposa de 25 establiments de restauració i cinc d’ells són restaurants temàtics a pistes repartits
de manera funcional: Refugi San Miguel a Bonaigua, 5J Grill a Baqueira 1800, Moët Winter Lounge a Orri,
Restaurant Plà de Beret i la Borda Lobato a Baqueira 1500. En les últimes temporades s’ha sumat una
interessant oferta après ski amb el Winebar By Viña Pomal i el Pub Drinkery situats tots dos a la zona noble
de l’Hotel Montarto al Forum de Baqueira 1500 i que són una gran combinació per sopar i prendre alguna
cosa sense haver de conduir si s’està allotjat a peu de pistes.
A la zona del Forum hi ha també una botiga delicatessen amb productes de la Val d’Aran i Valls d’Àneu. Al
llarg de les pistes i especialment a la terrassa de Beret 1.850 i al Baqueira Bar 1500 hi ha DJ o música en
directe cada cap de setmana donant al final de cada jornada un ambient festiu que ja està creant tradició.
Per altre banda, s’ofereix un programa d’activitats especials per a cursetistes; els caps de setmana la
oportunitat de recórrer els Safaris amb un guia d’Era Escola; activitats especials de Nadal (concert música
clàssica, baixada de torxes, etc); programa especial de Carnestoltes; programa especial World Snow Day;
excursions amb raquetes de neu, nits de lluna plena, amb motos de neu; activitats i competicions populars
solidàries; ruta Romànica Val d’Aran; passejos trineus de gossos Pla de Beret; excursions i passejos en
trineu de cavalls; banys termals Banys de Tredós i termes de la Baronia de Les; excursions a Montgarri amb
menjar o sopar al Refugi; heliesquí i vols panoràmics en helicòpter; Palau de Gel, piscines aclimatades i
gimnàs a Vielha; museus a Vielha, Vilamós, Bagergue, Unha i Salardú; parc d’Aventura a Les; Aran-Park
Parc de Fauna (de març a novembre); cine Vielha; pistes de pàdel cobertes amb cafeteria i zona de jocs per
a nens a Vielha.

Familiar
Un dels atractius de l’esquí és que es pot practicar en familia. Mentre els adults fa un curs d’esquí o esquien
pel seu compte saben que els seus fills petits ho passaran bé.
A Baqueira Beret existeixen 3 parcs infantils a pistes i un a la cota 1.500 de Baqueira. Aquest últim està
situat a la Borda Lobato, al costat de l’Hotel Montarto, i està preparat per a rebre a nens de 3 mesos a 2
anys i mig. Tenen un jardí exterior i el personal està especialitzat.
Per als majors de 2 anys i mig els parcs infantils estan a la cota 1.800 de Baqueira, davant del telecadira
Bosque, a Beret davant de la torre de control i a Bonaigua juntament al nucli de serveis al costat del
pàrquing. Els parcs infantils de Baqueira 1.800 i Beret disposen d’una cinta transportadora i una pista en el
seu recinte exterior perquè els nens puguin iniciar-se a l’esquí jugant. Els parcs proporcionen esquís i botes.
Però aquí no acaben les ofertes pels nens a l’estació. També existeixen classes especials per a ells, són
setmanals i combinen l’estada a la guarderia amb classes i menjar. Es realitzen des de la guarderia de
Baqueira cota 1.800. Estan pensades per a nens de quatre i cinc anys.

Esport, des de l’alt nivell fins la base
Els dies 1 i 2 de març, la medalla de bronze espanyol als JJOO de PyeongChang, Regino Hernández,
tornarà a fer-nos vibrar disputant la Copa del Món FIS de snowboardcross a Beret. Al costat d’ell competirà
el seu company d’equip de la RFEDI i subcampió Mundial de l’especialitat de snowboardcross Lucas
Eguibar. Aquesta prova ja va passar per la Val d’Aran al 2016 amb un gran èxit de públic que van poder
gaudir d’un espectacle majúscul amb els millors riders mundials.
A l’agenda d’aquesta temporada repeteixen clàssics com la popular Marxa Beret d’esquí de fons, el Trofeu
Open Fundació Jesús Serra amb quantioses beques o el TOP CAEI FIS d’esquí alpí. Sense oblidar els
esdeveniments populars del World Snow Day amb molts avantatges per als participants, la participativa Audi
Era Baishada Open i les divertides BBB Ski Race Experience i Salomon Quest Challenge. Destacar els
Campionats d’Espanya de muixing que reuneixen als millors muixers de la península en un esport on home i
gossos formen un equip indissociable i també aquesta temporada arriben a Beret els Campionats d’Esquí
Alpí Absoluts.
L’oferta de recintes esportius a Baqueira Beret és múltiple. Destaca el Stadium de Beret on els clubs locals
entrenen als campions del futur, no debades els olímpics Alex Puente -CAEI- o Juan del Campo -CEVA- es
van formar aquí. També es disposa de pista de trineus, pista de raquetes de neu, 7 quilòmetres marcats per
l’esquí de fons i un snowpark, funpark i boardercross. En creixement constant, el seu respecte per l’entorn
és majúscul, i a totes les zones el transport és ràpid i eficaç gràcies als 36 remuntadors de l’estació.

Dades tècniques
•

165 km esquiables:
o

160 km pistes abalisades

o

5 km itineraris fora-pista

•

111 pistes: 6 verdes (5 km.), 43 blaves (75 km.), 45 vermelles (59 km), 17 negres (20 km).

•

3 itineraris (5 km.)

•

7 Km de circuit d’esquí nòrdic

•

1 Snowpark, 1 Stadium de slalom, 1 Ski Kronos, 1 Boardercross, 1 Funpark

•

Zona freeride

•

36 remuntadors: 1 telecabina (9 places), 19 telecadires (10 desembragables 3x6, 7x4 i 9 pinça fixa
-6x3, 3x2-), 9 telesquís (5 telesquís, 2 telesquí biplaça, 2 telecordas) i 7 cintes transportadores.

•

Capacitat de transport: 61.024 persones/hora

•

Moment de potència: 18.567*

•

Cota màxima: 2.610m

•

Cota mínima: 1.500m

•

Desnivell: 1.110m

•

Àrea esquiable: 2.273Ha.

•

Productors de neu 660

•

Màquinas per a preparació pistes: 15

* Moment de potència = Capacitat de transport x desnivell (de cada remuntador)
1.000

SERVEIS COMPLEMENTARIS
•

5 Locals de lloguer i reparació d’esquís

•

Total aparcaments: 7 amb un total de 5.040 vehícles

•

25 Cafeteries, restaurants i pàrrecs a pistes

•

4 Parcs infantils de neu

•

2 Punts primers auxilis a pistes

•

1 Centre Mèdic privat al Nucli Baqueira 1.500

•

Més de 500 professors d’esquí

Nucli residencial a peu de pistes amb: hotels, apartaments, restaurants, discoteques i comerços.

Calendari provisional d’esdeveniments
i competicions Baqueira Beret 2018/2019
Desembre
8

Salomon Quest Challenge, esdeveniment popular per equips

15

Carrera solidària per a col·laborar amb La Marató de TV3, aquest any dedicada
a la investigació contra el càncer.

16

Naut Aran Skating, esquí de fons a Beret

24

Arribada del Pare Noël a pistes en trineu tirat per gossos

31

Baixada de Torxes, focs artificials i Vin Cau.

Gener
1

Concert d’Any Nou

3

Triatló CEVA

5

Cavalcada de Reis

19-20

BBB Ski Race Experience que serà l’actividad destacada del World Snow Day (FIS)

26-27

Copa España Movistar Freestyle Ski y Snowboard i Cts Cataluña Snowboard Cross i Ski
Cross Beret
Campionats d’Espanya d’Esquí Adaptat GS/SL. Beret

Febrer
2-3

40 Marxa Beret, carrera popular esquí de fons, totes les categories, Beret.

9-10

Trofeu Amics de Montgarri Audi quattro Cup, Alevins esquí alpí, GS i Combi Race, Beret.
Organitza CAEI.

23

Carnestoltes

Març
1-2

Copa del Món FIS Snowboardcross a Beret

9-10

Trofeu Fundació Jesús Serra, GS open i paral·lel, Beret
Cts de España de Trineu amb gossos - Muixing

16-17

Top CAEI FIS, Esquí alpí GS i SL, categories junior i senior, Beret

23

Audi quattro Era Baishada, Combi Race Open, Beret

26-28

Campionats d’Espanya Absoluts d’esquí alpí. SL, GS, SG. Beret

Abril
17

Carrera social MAC-AinhoaSC

18

Carrera social COPOS

19

Carrera social Ski-Camp Era Escòla

20

Social CEVA / Test de Oro

21

Carrera social CAEI

22

Carrera del personal Baqueira Beret

Esdeveniments i competicions
destacades a Baqueira Beret, temporada 17/18
8 de desembre – Salomon Quest Challenge
El SQC és un divertit esdeveniment al que es participa en equips de tres persones en dues categories
Challenge i familiar, tenint en compte que aquesta última inclou la participació d’un nen d’entre 8 i 15 anys.
Cada equip disposa d’un peto oficial i un roadbook facilitats per l’organització. Es disputa un gegant en un
pista tancada i habilitada per a l’ocasió, un trepidant Skicross, un freeride i altres proves al llarg de l’estació.
15 de desembre – Marató TV3
Carrera solidària per a l’investigación contra el càncer, organitzada per TV3.
19 i 20 de gener – BBB Ski Race Experience - Celebració World Snow Day (FIS)
Esdeveniment open per a esquiadors a partir de 6 anys en la qual es barregen proves d’alpí, boardercross i
freeride amb l’emergent art de les selfies en els punts més alts de l’estació. La diversió està assegurada!
L’esdeveniment permetrà a molts recorrer racons de l’estació sobre esquís o snowboards que mai havien
trepitjat. La prova és en classificació individual, no obstant això, es poden realitzar els trams d’enllaç en
grup, especialment els més petits amb els seus clubs o famílies.
La BBB formarà part de les activitats de Baqueira del Dia Mundial de la Neu afavorit per la Federació
Internacional de Esquí (FIS) en el qual s’organitzen activitats especials i promocions per acostar la neu als
nens i a les families, amb l’objectiu de transmetre els beneficis de la pràctica dels esports d’hivern. L’estació
organitza una baixada de torxes i allarga la promoció amb preus especials durants diversos caps de
setmana.
3 de febrer – 40a Marxa Beret
El 3 de febrer es disputarà la marxa d’esquí de fons promoguda pel Conselh Generau d’Aran, Baqueira
Beret i l’Ajuntament de Naut Aran amb la col·laboració d’altres organismes, entitats i clubs de la Val d’Aran.
Està inclosa al calendari FIS i RFEDI de carreres populars de nòrdic. Es disputarà la prova en les tres
distàncies habituals de 10, 21 i 42 km. Més informació a: www.marxaberet.com
10 i 11 de febrer – Audi quattro Cup Trofeo Amics de Montgarri
El Trofeig Amics de Montgarri, organitzat pel Club Aranès d’Esports d’Iuern (CAEI), forma part del circuit de
competicions d’esquí alpí Audi quattro Cup del calendari de la Real Federació Española Deportes de
Invierno (RFEDI). Les proves de super gegant (SG) i slalom (SL) es duran a terme al Stadium de Beret al
llarg del cap de setmana.
1 i 2 de març - Copa del Món Snowboardcross FIS
Prova del màxim circuit mundial de snowboardcross que comptarà amb els millors del món inclosos els
espanyols de l’equip RFEDI Regino Hernández (bronze als JJOO de PyeonChang18) i Lucas Eguibar

(subcampió del món). Aquesta prova ja va passar per la Val d’Aran al 2016 amb un gran èxit de públic que
van poder gaudir d’un espectacle majúscul amb les baixades en grups de quatre riders per un circuit replet
de salts i peralts.
9 i 10 de març - Trofeu Fundació Jesús Serra
La Fundació Jesús Serra, organitza el Trofeu que rep el mateix nom de l’entitat i que consisteix en una
carrera popular en el format de gegant el dissabte i un paral·lel el diumenge en el que podran participar els
millors classificats del dia anterior. És una carrera open i per tant popular en el qual els vencedors, menors
de 25 anys, poden guanyar una beca d’Estudis i hi haurà molts regals per als participants.
16 i 17 de març – Top CAEI FIS
El CAEI organitza la prova FIS amb més nivell d’esquí alpí de la Val d’Aran que a les últimes edicions ha
correspost als Campionats d’Espanya Ciutadans de categories juvenil i sènior. En aquesta competició, que
compta amb un eslàlom gegant (GS) i un eslàlom (SL), participaran més de 250 corredors d’Espanya,
França i Andorra, entre altres països.
23 de març – Audi quattro Era Baishada
L’Audi quattro Era Baishada celebrarà la seva sisena edició. Tots els inscrits prèviament podran participar en
aquesta carrera open que barreja diferents disciplines de l’esquí alpí i el boardercross al Stadium de Beret.
La competició contarà amb una sortida de paral·lel seguida d’un traçat de súper gegant, un salt, quilòmetre
llançat i un traçat únic de gegant amb peralts i dubbies, i els participants podran optar a premis valorats en
10.000€ i un concurs de conducció de l’escola Audi Driving Experience de Baqueira, entre d’altres
www.quattroerabaishada.com
20 d’abril – Test de Oro
Competició organitzada per Baqueira Beret a la que participaran els tres primers guanyadors de les carreres
que es celebrarn totes les setmanes de la temporada i en les quals competeixen els cursetistes de tots els
nivells d’esquí i snowboard. Lliurament de trofeus i sorteig sorpresa per a tots els participants.

Preus Forfaits
Temporada 2018-19

Tots els forfets són consecutius

Esquí i Après-skí
Baqueira Beret non stop
Poques estacions ofereixen unes condicions i una varietat tant extensa d’activitats Après-ski
com Baqueira Beret.
o

Visita guiada a la estació.

o

Programa d’activitats especials per a cursetistes.

o

Safaris, recorreguts ideats per a descubrir tota l’estació.

o

Circuits d’esquí de muntanya. Cinc rutes dissenyades per a permetre la iniciació a l’esquí de
muntanya en un entorn segur.

o

Circuits d’esquí nòrdic.

o

Activitats especials Nadal (arribada Pare Nöel, Cavalcada de Reis, concert de música clàssica,
baixada de torxes etc.)

o

Programa especial Carnestoltes.

o

Programa especial per el World Snow Day.

o

Excursions amb raquetes de neu.

o

Excursions amb motos de neu.

o

Passejos en trineus amb gossos pel Pla de Beret.

o

Excursions i passejos en trineu a cavall.

o

Ruta Romànica Val d’Aran.

o

Banys termals als Banys de Tredós i a les termes de la Baronía de Les.

o

Excursions a Montgarri amb possibilitat de menjar o sopar en el Refugi.

o

Heliesquí i vols panoràmics en Helicòpter.

o

Palau de gel, piscines climatizades i gimnàs a Vielha.

o

Museus a Vielha, Vilamòs, Bagergue, Unha i Salardú.

o

Parc d’Aventura a Les.

o

Aran-Park Parc de Fauna (de març a novembre)

o

Cine a Vielha

o

Pistes de padel cobertes amb cafeteria i zona de jocs per a nens a Vielha.

Informació detallada a www.baqueira.es, Aran-Aneu/Activitats
La nostra oferta d’après esquí també inclou una selecció de restaurants de cuina típica Aranesa, Francesa o
Internacional, ademés de Pizzeries i Creperies. I per completar la nit no hi ha més que anar a pendre una
copa als numerosos bars i discoteques de Baqueira/Beret, destacant la nova zona de l’hotel Montarto, de
les galeries comercials de Ruda i de la Val d’Aran.

Oferta hotelera i allotjaments
LA VAL D'ARAN DISPOSA DE MÉS DE 33.300 LLITS.
Hotels, cases de “pagès”, pensions, albergs, apartaments, cases i xalets, conformen l’àmplia oferta
d’allotjaments, per a tot tipus de visitants.
11.300 PLACES HOTELERES repartides entre un total de 67 hotels (4*****, 13****, 17***, 26** i 7*) i
apartaments, apart-hotels, pensions, albergs i cases de “pagès” . Unes 4.000 places es troben a peu de
pistes.
22.000 PLACES RESIDENCIALS, segona residència, repartides entre els diferents pobles de la Val d´Aran i
a peu de pistes. Solen utilitzar-se majoritàriament els caps de setmana i en períodes vacacionals com a
Nadal, Cap d’any o Setmana Santa.

ALLOTJAR-SE A LES VALLS D´ANEU
L’accés a l’estació de Baqueira Beret per el Port de la Bonaigua permet augmentar la nostra oferta hotelera
connectant-la amb les Valls d’Àneu, al Pallars Sobirà, i la seva xarxa d’hotels, hostals i apartaments
distribuïts pels seus pobles.

La Val d'Aran
Al Pirineu de la província de Lleida està la Val d’Aran, única vall de caràcter atlàntic d’Espanya és una zona
privilegiada per la qualitat de la seva neu. Allí concretament al Plà de Beret, neixen els rius Garona i
Noguera Pallaressa.
És una vall envoltada de cims que voregen els 3.000 metres d’altura i on s’enclaven més de dos-cents llacs.
Alguns, com el de Mar o el Tort de Rius, són els majors del Pirineu espanyol. Els seus grans boscos són
d’avets, pins i faigs.
La Val d’Aran conserva i manté el seu patrimoni artístic-cultural d’enorme riquesa. Ho integren nombroses
esglésies: Salardú, Arties, Vielha, Bossòst. Les admirades talles d’imatges romàniques com el Crist de
Salardú, Casarilh i Vielha. O les peculiars piles baptismals i d’aigua beneïda d’Arties, Vilac o Vilamòs i obres
d’art que daten dels segles XII i XIII que formen un patrimoni artístic i singular de primera categoria.
D’una unitat arquitectònica completa, els pobles de la Val d’Aran estan formats per edificis de pedra,
pissarra i fusta, on destaquen les seves esglésies d’estil romànic i gòtic.
Un element característic de la Val d’Aran és la seva llengua: l’Aranès. És una llengua viva parlada
habitualment per la gent del país. Pertany al tronc lingüístic Occità i és una variant de la llengua Gascona de
Comminges, encara que conservant una personalitat pròpia. Un altre patrimoni de la Val d’Aran és la
riquesa de la seva gastronomia. La cuina aranesa està molt influenciada, donada la situació fronterera de la
vall, per la cuina francesa, però segueix conservant la seva cuina típica de la qual es pot destacar la famosa
“Olla Aranesa”

Les Valls d'Àneu
Les Valls d’Aneu són unes valls limítrofes amb la Val d’Aran. Situades al municipi de l’Alt Aneu, són gairebé
una prolongació de les terres araneses, després de salvar els obstacles naturals del Port de la Bonaigua i
de les derivacions del Parc Nacional de Sant Maurici i Aigüestortes. El caràcter clarament pirinenc
d’aquestes valls garanteix paisatges de gran bellesa.
Les Vall d’Àneu ofereixen molt variades riqueses. Al costat del seu encant físic i les seves peculiaritats
paisatgístiques trobem altres interessos dignes d’esment. La gastronomia, els esports, l’art i la cultura han
ajudat a configurar la idiosincràsia d’aquestes valls. La proximitat a la Val d’Aran fa que els visitants es
traslladin d’una a una altra zona.
Al costat de les construccions típiques de l’arquitectura pirinenca, amb murs de pedra i teulades de pissarra,
els temples del romànic en la seva més pura manifestació, esquitxen aquestes valls amb extraordinaris
exemples de l’art i l’arquitectura religiosa. Podem destacar el temple parroquial de Sant Lliser, a Alòs d’Isil,
l’esglèsia de Sant Joan, a Isil o el temple de Sant Just i Sant Pastor, a la petita població de Son. Aquestes
són algunes de les més característiques construccions i els seus tresors artístics, molts d’ells actualment al
Museu d’Art de Catalunya, són els màxims exponents del romànic.

El passat, d’un cop d’ull
Des de la inauguració el dia 6 de desembre de 1964 del primer telecadira, BAQUEIRA/BERET ha
experimentat un important creixement.
El desembre de 1982, i després de 7 anys de negociacions, es va inaugurar el Telecadira de la Reina,
primer remuntador de l’àrea de Beret.
El desembre de 1985 el Telecadira Dossay completava la primera fase del desenvolupament de Beret.
El 1988 es va ampliar l’àrea esquiable de Baqueira amb l’obertura de la nova zona d’Argulls, dotada amb
tres telecadires de tres places que donen accés a 150 ha de superficie esquiable. Argulls és la zona que
acumula més neu de l’Estació i el terreny està format íntegrament per pastures.
El 1990 es va realitzar la inversió més important en una sola temporada, amb la implantació del sistema de
producció de neu cobrint els principals eixos de Baqueira i la inauguració del segon telecadira de quatre
places desembragable “Mirador” que dona accés al Cap de Baqueira des de la cota 1.800 només en 7
minuts.
La gran novetat de la temporada 92/93 va ser la preparació de la nova pista Cara Nord/Cascada, que a
partir del Cap de Baqueira arriba fins a la cota 1.500 de Baqueira, sumant 5,5 quilòmetres de longitud, amb
1.000 metres de desnivell i amb 60 innivadors
El 1994 BAQUEIRA/BERET va inaugurar una nova entrada a les seves pistes, amb un nucli de serveis i el
telecadira “Bonaigua”, pel Port de la Bonaigua, connectant amb una altra vall: la Vall d’Àneu i una altra
comarca: el Pallars.
A l’any 1995 es va instal·lar el sistema de neu artificial a Beret i el 1997 es va ampliar la instal·lació entre les
dues àrees de Baqueira i Beret per garantir la seva connexió.
El 1998 es va inaugurar el primer telecadira de sis places desembragable de l'estació, el nou Pla de
Baqueira que va substituir un biplaça del mateix nom. La seva capacitat de transport de 3.000 pers/hora, els
seus 1.800 metres de recorregut i la remodelació de les pistes Mirador i Pla de Baqueira van permetre que
s'esquiés més a Baqueira i descongestionar altres zones.
El 1999 la posada en marxa del segon telecadira de sis places desembragable de l’estació “Dera Reina” a
Beret va millorar la qualitat de l’esquí en aquesta zona i va facilitar la connexió amb Baqueira.
El 2000, es va posar en marxa el telecadira quatriplaça desembragable “Blanhiblar” i el teleesquí “Costarjàs”
a Beret, obrint un immens domini esquiable fora pistes. El nou telecadira “Dera Mina” a Argulls va donar
accés a diverses pales i “couloirs” per a esquiadors experts. En total es van obrir 100 hectàrees més de
domini esquiable.
El 2001, vàrem doblar la cafeteria d’Audeth a Beret. El projecte va incloure una ampliació del Bar i un nou
edifici que alberga un restaurant. També a Beret es va inaugurar un nou edifici amb lloguer d’esquís.
El 2002 es va desmuntar l’històric teleesquí Luis Arias i en el seu lloc es va traçar una espectacular pista
negra. També es van aprovar dos importants projectes: les obres per a l’ampliació cap a la Bonaigua amb
un nou accés des d’Alt Àneu i les obres del nou aparcament de la cota 1500 que tindrà 1500 places.
El 2003 es va construir la primera fase del projecte d’ampliació de la zona de Bonaigua amb tres nous
telecadires (dos quatriplaces desembragables: La Peülla i Bonaigua i un dos places: Cap del Port), tres
pistes (La Peülla, Pleta del Duc i Cresta de Bonaigua) i dos itineraris de muntanya (Gerber i Lo Boscàs).
També es va inaugurar el nou nucli de serveis a Bonaigua 1900.

El 2004 es va inaugurar el telecadira desembragable Era Cabana a Baqueira cota 1800 que va donar servei
a tres noves pistes blaves: Era Cabana, Era Coma i Ta Orri. A Bonaigua s'hi va construir una estació
intermèdia per a debutants en el telecadira Cap del Port que va donar accés a una nova pista: Debutants.
També es va ampliar la superfície esquiable a la zona de la Peülla amb la construcció de quatre noves
pistes: Cap a Baqueira (blava), les Paletes i Bosc de la Peülla (vermelles), la Perdiu (vermella) i la Pala
Gran (negra).
La principal novetat del 2005 va ser la instal·lació del primer telecabina de l'estació. El telecabina Baqueira,
amb 78 cabines de 9 places, té la seva sortida a la cota 1500 i ascendeix fins a la cota 1800 al costat del
telecadira Bosque. La zona de debutants de Baqueira cota 1900 va ser totalment remodelada. Els
teleesquís Pastores van ser desmuntats i el teleesquí Rabadà i les cintes transportadores ressituades per a
una millor comoditat per als esquiadors.
El 2006 es va remodelar completament la zona de debutants de la cota 1800 de Baqueira amb la instal·lació
de 3 cintes transportadores cobertes, les primeres d'aquest tipus a Espanya, i tancant completament l'àrea.
A més de millorar notablement la pràctica de l'esquí per a nens i principiants es va aconseguir facilitar
l'accés al telecabina des de la cafeteria Bosque als vianants. També es va ampliar i completar l'àrea de
serveis de Bonaigua 2072. Es va crear la pista verda Era Coma a la zona de la Cabana.
Les novetats del 2007 es van centrar en optimitzar el sistema de producció de neu amb una nova captació
200,000 m3 d'aigua del riu Ruda i la substitució de 150 innivadors per altres d'última generació així com la
instal·lació d'un nou compressor d'aire a Beret. Es va acabar la construcció de les rotondes d'accés a
Baqueira 1500 i de la carretera perimetral. Finalment va entrar en funcionament part del nou pàrquing de la
urbanització Val de Ruda.
El 2008 es van acabar els treballs de millora dels accessos pel Pallars amb una nova variant des de
Guingueta d'Àneu fins a la Mare de Déu de les Ares i una altra que va connectar Sorpe amb Boren. El nou
pàrquing subterrani de Ruda va entrar en funcionament en la seva totalitat amb 1.400 places i amb un accés
directe al telecabina Baqueira. Es va inaugurar un nou local amb taquilles guardaesquís sota l'estació
inferior del telecabina. Es va posar en funcionament el nou tram del telecabina que connecta la Urbanització
Ruda i el nou pàrquing amb les pistes. Dos nous hotels de cinc estrelles i un de quatre van obrir les portes a
la Urbanització Ruda.
El 2009 es va desmuntar el telecadira més veterà de l’estació, l’Horat deth Bò, a Orri i es va remodelar el
telecadira de la Choza. Aquesta actuació va ser la primera fase del projecte d’instal·lació del telecadira
Jorge Jordana previst per a la temporada 2010/2011. El departament de trepitjat de pistes va rebre una forta
inversió amb la compra de cinc noves màquines d’última generació.
La novetat estrella de 2010 va ser la inauguració del telecadira desembragable Jorge Jordana que uneix la
zona d’Orri amb el Cap de Baqueira, en el punt més alt de l’estació, donant accés a tota la muntanya. Es
van traçar 4 noves pistes: Egua 2, Egua 3, Tuc deth Miei i Pala del Teso. La posada en marxa del nou local
Moët Winter Lounge a Orri va ser sens dubte molt valorada pels nostres clients amb la seva oferta totalment
diferenciada.
El 2011 es va dur a terme la construcció d'un llac a Orri amb una capacitat de 180.000m3 per a la producció
de neu a la cara nord. La pistes Luis Arias, Cara Nord i Isards-Tamarro van ser dotades d'innivadors. Es van
adquirir 3 màquines trepitjaneu d'última generació proveïdes de GPS. Una nova oficina va ser inaugurada a
Toulouse, França.

El 2012 es va reformar la cafeteria Bosc per a més comoditat dels esquiadors , obrint una nova entrada i
dotant-la d'una botiga d'accessoris per a l'esquí . Es va acondicionar la part baixa de la pista Manaud , el
traçat dels teleesquís Tuc de la Llança i el tram final de la pista Ticolet . Tot això perquè es pugui esquiar
millor i facilitar el trepitjat . Proposta a la web dels 3 itineraris Safari , d'una nova aplicació per a smartphones
i imatges de totes les pistes a Google streeview .
El 2013 la cafeteria de Baqueira cota 1800 va ser reformada i va donar pas al restaurant 5J amb nova carta i
una nova terrassa al costat de l'entrada. Remodelació total de la botiga i el lloguer de l'estació a les galeries
de Val de Ruda. Els guardaesquís d'aquesta zona es van ressituar en un nou local sota del telecabina.
Millora de la central de reserves online amb noves opcions de compra de forfets amb antelació. 2 noves
màquines trepitjaneu van ser adquirides aconseguint una millora del 20% en la capacitat de trepitjat de
pistes.
El 2014 l'estació va celebrar el 50 aniversari amb magnificència oferint als seus clients 21 recorreguts més
amb el que es va passar dels 120 km als 146 km de pistes, als quals cal afegir 7 km d'itineraris, sumant un
total de 153 km per a l'hivern 2014-2015 repartits en una àmplia àrea esquiable de 2.166 Ha. Es van
estrenar nous remuntadors com el TDS Jesús Serra en substitució del Vista Beret com el de major
capacitat. No menys importants van ser el telesquí Saumet que va obrir una nova zona esquiable al Baciver
i finalment el Telesquí Fernández Ochoa que va servir per millorar el servei als clubs per entrenar a
l'Stadium de Beret.
El 2015 es va arribar als 155 km de pistes amb tres nous recorreguts a Beret. Creació de l'Ski Kronos, pista
cronometrada a Baqueira. Es van instal·lar 18 nous productors de neu amb un augment i millora de
l'eficiència del sistema. Es van adquirir tres noves màquines per a la preparació de pistes. Nova zona de
restauració i après ski al Montarto amb la inauguració del restaurant Wine Bar i Drinkery Bar. Renovació de
la zona de recepció de l'hotel i de l'espai de Ski Service amb botiga d'alta gamma.
En 2016 es van comptabilitzar 156 km de pistes i es van adquirir 4 noves màquines per a la seva preparació
equipades amb GPS. Es va substituir bona part del sistema de producció de neu a Beret i en Bonaigua per
optimitzar els resultats. La Borda Lobato es va reformar completament i es va obrir una nova botiga gourmet
a la cota 1500. Millora en el sistema de reserves de l'Agència Viatges Baqueira Beret amb la instal·lació d'un
nou programa.
El 2017 el Restaurant Cafeteria Bosque situat a Baqueira 1800 va ser l’objectiu d’una total renovació que va
ampliar el seu espai considerablement convertint-se en el major de l’estació i introduint el concepte “free
flow” de manera que la mobilitat dels clients fos el més còmoda possible. En pistes es va inaugurar el nou
traçat Blanqueta per connectar la part baixa del Tubo Nere i les llomes orientades a cara nord i que sempre
compten amb bona innivació ampliant l’àrea esquiable de la coneguda Cara Nord en la cerca d’aquests llocs
en els quals s’assenta la neu en abundància i de qualitat. Amb la inclusió en el plànol de pistes de la
Passarell, històric fora pista de la Cara Nord, es va crear el que segurament és el traçat abalisat més difícil
de l’estació.

www.baqueira.es

Central de reserves: 973 639 000
OFICINA A BAQUEIRA BERET
Baqueira cota 1500
25598-Salardú
Tel. estació i reserves: 973 63 90 00
Información de la nieve: 973 639 025
e-mail: viajes@baqueira.es
OFICINA A BARCELONA
Diagonal, 652 ed. A, baixos
08034-Barcelona
Tel. 93 205 82 92
Informació de la neu: 973 639 025
e-mail: barcelona@baqueira.es
OFICINA A MADRID
Hermosilla, 1 (cantonada Pº de la Castellana)
28001-Madrid
Tel. 91 576 52 07
Informació de la neu: 973 639 025
e-mail: madrid@baqueira.es
VOYAGES BAQUEIRA BERET A TOULOUSE
39, Rue Pharaon
31000-Toulouse
Tel. +33 534 337 630
e-mail: toulouse@baqueira.fr

Baqueira Beret a xarxes socials:
www.baqueira.es
https://www.facebook.com/BaqueiraBeretEsqui
https://twitter.com/baqueira_beret
https://instagram.com/baqueira_beret
@baqueira_beret
http://www.youtube.com/user/EsquiBaqueiraBeret

Contacte premsa:
prensa@baqueira.es
+34 932 049 557 /+34 973 639 044

