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Adreça ESTACIÓ: Av. Flora Cadena, 6
25594 Rialp (Lleida)
Tel: 973 62 03 25 Fax: 973 62 07 16
Adreça BARCELONA: Av. Borbó, 5 baixos
08031 Barcelona.
Tel: 93 351 96 09 Fax: 93 351 97 50

PORT-AINÉ

Hotel Port-Ainé 2000*** (peu pistes)
Tel: 973 62 76 27
Alb-Hotel Les Estades: 973 62 12 16
Web. port-aine.com e-mail: info@port-aine.com

Pistes
44 Km.
esquiables

7

6

13

2.440 m.
cota màxima

1.650 m.
cota mínima

88
canons de neu

7
10.000
persones/hora

3 telecadires
6 remuntadors

9/
/
Port-Ainé està situada a la Comarca del Pallars Sobirà.
Molt ben comunicat i amb accessos totalment
acondicionats a Rialp, Llavorsí, Sort...
La ubicació estratègica dels remuntadors ofereix la
possibilitat d’accedir a tota la zona esquiable de
manera còmoda i ràpida, destacant el telecadira
desembragable de 6 places JET-CIM, amb sortida a
la cota 2000 (davant l’Hotel Port-Ainé 2000) amb
arribada a la cota alta de l’estació 2.440 m. d’on
parteixen gran part de les pistes.
Amb recents millores a la zona freestyle i ampliació
dels dos parkings.
Port-Ainé está situada en la Comarca del Pallars Sobirà.
Es una estación muy bien comunicada y con accesos
totalmente acondicionados a Rialp, Llavorsí, Sort, etc.
La ubicación estratégica de los remontes ofrece la
posibilidad de acceder a toda la zona esquiable de
manera cómoda y rápida, destacando el telesilla
desembragable de 6 plazas JET-CIM, con salida en la
cota 2000 (delante del hotel Port-Ainé 2000) con
llegada a la cota alta de la estación 2440 m., desde
donde parten gran parte de las pistas.
Se han llevado a cabo recientes mejoras en la zona
Freestyle y la ampliación de los dos aparcamientos.

Preus
forfaits
1 dia
29 ¤ adult
22 ¤ infantil

5 dies
124 ¤ adult
95 ¤ infantil

cap de setmana
50 ¤ adult
37.50 ¤ infantil

forfait temporada
445 ¤ adult
340 ¤ infantil

Gratuït fins 5 anys inclòs
Gratuït a partir de 65 anys
Tarifa infantil: fins 10 anys inclòs
Es vetlla per l’accessibilitat de minusvàlids

