
 TARIFES FORFET TEMPORADA 22/23- ESQUÍ CLUB  
 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

CLUB ESQUÍ  

  
Tipologia  

Tarifa   
22-23  

Promo  
22-23  

FORFET 
RIPOLLÈS  

Adult (25-64)  363,00 €  309,00 €  

Jove (12-24)  309,00 €  263,00 €  

Infant (7-11) / Veterà I (65-
69)  

272,00 €  231,00 €  

* FORFET GRUP (menor i vet2)  FF GRUP FGC *Menor (0-6) / Veterà II (+70)  60,00€*  

              

EQUIP DE COMPETICIÓ SCC  
FORFET 

RIPOLLÈS  

Entrenadors SCC  150,00 €  

Equip competició SCC Infantil / 
Juvenil   
Fins a 20 anys  

150,00 €  

*La tarifa de promoció serà valida fins al dia 27 de novembre de 2022 

 

o FF de temporada vàlid per esquiar a Vallter i Vall de Núria 
 

o Gaudiran d’un descompte del 50% sobre el PVP del forfet de dia de la resta d’estacions 
del grup: La Molina, Boí Taüll, Espot i Port Ainé (Aplicable a taquilles presentant el 
forfet de temporada). 
 

o 1 forfet de dia gratuït a cada una de les altres estacions del grup FGC + 1 forfet gratuït 
a l’estació de Masella però aquest no és vàlid per participar a les curses de les 
estacions. L’incompliment d’aquest deure comporta la retirada immediata del 
suport/forfet per part del personal de l’estació i el bloqueig automàtic del forfet per 
impedir l’accés a les instal·lacions de l’estació. 
El Club s’ha de fer responsable d’informar a tots els seu socis i intentar garantir al màxim 

la mala praxis per part dels seus associats. 

o També es podrà gaudir de l’esquí nòrdic a totes les estacions de la Mancomunitat TOT 
Nòrdic (7 estacions). 

 

o IMPORTANT: 
 

o L’assegurança d’accidents no està inclosa en el forfet. 
 

o Per PÈRDUA de forfet de temporada, el duplicat té un cost de 30€ en totes les 
modalitats. 

 

o Per OBLIT de forfet de temporada es paga 1 forfet de dia de 10€ en tots els 
trams d’edat i no es devoluciona.  

 

 


