
 

 

  

Cap de setmana a 
Núria, del 26 al 28 
d’abril del 2019 

Per commemorar el 75è aniversari de 
l’Associació ho celebrarem en un entorn 
excepcional. La Vall de Nuria. 
 
Es tracta de passar un cap de setmana ferroviari 
a Núria: 
 

-  

- Preu inclou: 
Pensió completa tot el cap de setmana 
Utilització del tren cremallera sense limitació de 
viatges 
Desplaçament en cotxe d’època 
Esmorzar del caçador per aquells que ho desitgin 
Visita guiada a la Vall de Nuria 
Visita guiada als tallers de Ribes. 
Visita comentada exposició material mòbil a 
Ribes. 
Acte de descoberta placa commemorativa amb 
motiu 75è aniversari 

- Regal exclusiu per els assistents. 
Conferencia a la Sala d'Actes de la historia del 
Cremallera 
Sopar de commemoració dissabte al vespre 

-  
-  

 

 



 

 

 

Programa (*) 
26 d’abril 
 
17,45 h Trobada a l’estació de Ribes-Enllaç de 
tots els participants 
18,10 h Ascens amb el cremallera a Núria 
18,50 h Arribada a la Vall i distribució de les 
habitacions 
21,00 h Sopar al restaurant de l’hotel, menú 
tipus bufet 
23,00 h Tertúlia i temps d’esbarjo a les 
diferents sales de l’hotel. 
 
27 d’abril 
 
09,00 h Esmorzar al restaurant de l’hotel, 
buffet. 
10,30 h Baixada a Ribes Vila. 
11,10 h Arribada a Ribes Vila.  
Visita guiada als Tallers i de l’exposició del 
material mòbil. 
13,20 h Pujada amb el cremallera cap a la Vall 
de Núria. 
14,00 h Dinar al restaurant de l’hotel,  buffet. 
15,30 h Reunió de la Junta a l’auditori 
15,30 h Visita guiada pels acompanyants o bé 
activitats a concretar. 
17:00 h Confèrencia historia del cremallera de 
Núria 
19:00 h temps lliure 
21,00 h Sopar especial 75è aniversari 
23,00 h Tertúlia i temps d’esbarjo a les 
diferents sales de l’hotel. 

 
28 d’abril 
 
09,00 h Esmorzar al restaurant de l’hotel, tipus 
bufet. 
10,00 h - 12,30 h Sortida activitat ‘Esmorzar de 
Pastors’ 
12,30 h - 14,00 h Recollida de les habitacions 
14,00 h Dinar al restaurant de l’hotel, menú tipus 
bufet. 
15,30 h Tertúlia i temps d’esbarjo a les diferents 
sales de l’hotel. 
17,30 h Baixada amb el cremallera fins a Ribes - 
Enllaç 
18,10 h Arribada a Ribes. 
 
(*) Queda pendent de confirmar l’horari del cotxe 
saló 
Durant tot el cap de setmana, els participants 
podran gaudir de plena llibertat, en la utilització del 
cremallera o en la resta de remuntadors, a l’estació 
de la Vall de Núria. 
 
L’ horari en la col-locació de la placa 
commemorativa, queda pendent de confirmar, per 
l’assistència del director dels FGC. 
 
Regal exclusiu per tots els participants 
 
Preu habitació doble 210€ (persona) 
Preu habitació individual 240€  
 
Reserves: 
info@aafcb.cat 
Telefon 933105297 (dimarts a dissabte 17 a 20 h) 
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