
Manual d’allotjament 



Allotjament. Informació 01 
 

CONTACTA AMB L’ORGANITZACIÓ PER RESERVAR EL TEU 
ALLOTJAMENT 

 
 
Sol.licita el pack d’allotjament i menjars amb l’organització dels 
Campionats: 
 
 

accommodation@skimoboitaull.cat  
 
 
Avantatges de reservar el pack amb nosaltres: 
 

• Preus especials en allotjament, dinars i sopars. 
• Esmorzars, dinars i sopars de buffet adaptats als horaris de les 

competicions. 
• Flexibilitat en dates abans, durant i després dels dies proposats al 

pack. 
• Reserva d'espais habilitats per  “l'ski room”. 
• Reserva d’espais privats per a servei de fisioteràpia. 
• Assistència 24 hores per part de l'organització. 
 

 
NOTA: Els dinars del pack d’allotjament, es realitzen al restaurant de 
l’estació d’esquí de Boí Taüll.  Els esmorzars i sopars a l’hotel reservat. 

 
 
PROTECCIÓ COVID 

 
• Garantia de reembors 100% si es cancel.la l’esdeveniment per 

COVID, inclòs en el paquet d’allotjament. 
 
• Assegurança Personal opcional de cancel.lació.  

•  12,75 € para residents a Espanya, fins a 7 dies de viatge.   
•  39,70 € altres països europeus, fins a 9 dies de viatge. 

 Inclou la impossibilitat de participació individual per COVID i 
despeses de PCR i quarantena. 
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RESUM DE PREUS 

Preu per persona:   6 nits en règim de pensió completa. 
 
Assistència 24 hores in situ. 

 
 
 
 

 
 
 
 

El preu inclou 

Taxa Turística per majors de 16 anys (1 € per persona y dia hotels 2 
y 3*  //      1,5 € hotel 4* i Aparthotel La Solana) 
 

 
 
 
 

El preu NO inclou: 

Possibilitat de nits addicionals en règim de Pensió Completa. 
Consultan’s i crearem el teu paquet d’allotjament a mida. 

Hem creat paquets d’allotjament en diferents hotels de la Vall. 

PREUS PER PERSONA x 6 nits 
 

Del 27 de febrer al 05 Març 2023 

Espai habilitat per “ski room” (es requereix re confirmació) 
 
Espai privat pel servei de fisioteràpia (es requereix re 
confirmació) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Allotjament. Informació 



LOCALITZACIÓ 

 
Situat a Pla de l’Ermita, a només 9 
km de les pistes d’esquí de Boí Taüll. 
 
A Pla de l’Ermita estarà el centre 
operatiu de la competició, on 
s'ubicarà l'hospitality, race office, 
briefings i cerimònia de lliurament 
de medalles. 
 
 
HABITACIONS 

 
Aquest establiment ofereix diferents 
tipus d’apartaments, tots ells amb 
llits individuals, lavabo complet i una 
taula de menjador amb una petita 
cuina office sense microones. 

CHECK-IN I MENJARS 

 
El check-in es farà des de la recepció 
dels apartaments. 
 
Els esmorzars i els sopars es faran al 
Restaurant St Quirze situat a la part 
baixa de l'edifici. Els dinars es faran 
al Restaurant de les pistes de Boí 
Taüll. 

APARTHOTEL LA SOLANA 
Pla de L’Ermita 

www.boitaullresort.com       

01 

OPCIÓ 1 

MAPA UBICACIÓ 

Allotjament. Informació 

http://www.boitaullresort.com/
https://www.google.es/maps/place/Hotel+Ta%C3%BCll/@42.5150611,0.8571733,17.25z/data=!4m8!3m7!1s0x12a620ca3a048cc9:0xca23834243038036!5m2!4m1!1i2!8m2!3d42.5126809!4d0.8599213
https://www.google.es/maps/place/4R+Playa+Park/@41.0676712,1.1471882,15.25z/data=!4m7!3m6!1s0x12a15973b83351bb:0xe9d1e83fce5799ca!5m1!1s2018-10-25!8m2!3d41.067155!4d1.150797


01 
OPCIÓ 1 
PREU APARTHOTEL LA SOLANA 

PREU PER PERSONA              
HABITACIÓ  INDIVIDUAL – PC- 

Del 27 Feb. al 05 Març en PC 814,00 € 

Nits  adicionals en PC 135,00 € 

PREU  PER PERSONA                        
HABITACIÓ DOBLE –PC- 

Del 27 Feb. al 05 Març en PC 453,75 € 

Nits  addicionals en PC 75,00 € 

PREU PER PERSONA              
HABITACIÓ  DOBLE SUP –PC- 

Del 27 Feb. al 05 Març en PC 514,00 € 

Nits  addicionals en PC 85,00 € 

PREU PER PERSONA                     
HABITACIÓ TRIPLE  -PC- 

Del 27 Feb. al 05 Març en PC 414,50 € 

Nits  addicionals en PC 69,00 € 

PREU  PER PERSONA             
HABITACIÓ QUADRUPLE –PC- 

Del 08 al 13 de febrer en PC 362,50 € 

Nits  addicionals en MP 60,00 € 

Si necessites nits addicionals en règim de Pensió Completa,  
comenta-ho i et farem el pack d’allotjament a mida . 

OCUPACIÓ DE LES HABITACIONS PER TIPOLOGIA 

 
•HABITACIÓ INDIVIDUAL: Estudi de 2-4 persones 
•HABITACIÓ DOBLE:      Estudi de 2-4 persones 
•HABITACIÓ DOBLE SUP:  Apartament  de 2-5 persones (1 habitació 2 llits + 1 saló amb 2 sofàs) 
•HABITACIÓ TRIPLE:           Apartament de 2-5 persones (1 habitació 2 llits+ 1 saló amb 1 llit + 1 sofà)
  

•HABITACIÓ  QUÀDRUPLE: Apartament  dúplex  6 persones (2 habitacions de 2 llits + 1 saló  amb 1 sofà) 
 

 NOTA:  Tots els apartaments tenen taula de menjador i petita cuina  office sense 
microones   

Allotjament. Informació 

Preu per persona:   6 nits en règim de pensió completa. 
 
Assistència 24 hores in situ. 

 
 
 
 

 
 
 
 

El preu inclou 

Taxa Turística per majors de 16 anys (1,5 € per persona y dia) 
  

 
 
 

El preu NO inclou: 

Espai habilitat per “ski room” (es requereix re confirmació) 
 
Espai privat pel servei de fisioteràpia (es requereix re 
confirmació) 

 
 
 
 
 
 
 
 



HOTEL  ROMANIC 3* 
Pla de L’Ermita 

www.boitaullresort.com       

01 

OPCIÓ 2 

LOCALITZACIÓ 

 
Situat a Pla de l’Ermita, a només 9 
km de les pistes d’esquí de Boí Taüll. 
 
A Pla de l’Ermita estarà el centre 
operatiu de la competició, on 
s'ubicarà l'hospitality, race office, 
briefings i cerimònia de lliurament 
de medalles. 
 
 
HABITACIONS 

 
Aquest establiment ofereix 
habitacions Individuals, Twin i 
Triples. Totes les habitacions estan 
equipades amb lavabo complet. 
 

CHECK-IN I MENJARS 

 
Es farà el check-in des de la recepció 
de l'Hotel. 
 
Els esmorzars es faran al Restaurant 
de l'Hotel i els sopars al Restaurant 
St Quirze situat a 200 metres. Els 
dinars es faran al Restaurant de les 
pistes de Boí Taüll. 

MAPA UBICACIÓ 

Allotjament. Informació 

http://www.boitaullresort.com/
https://www.google.es/maps/place/Hotel+Ta%C3%BCll/@42.5150611,0.8571733,17.25z/data=!4m8!3m7!1s0x12a620ca3a048cc9:0xca23834243038036!5m2!4m1!1i2!8m2!3d42.5126809!4d0.8599213
https://www.google.es/maps/place/4R+Playa+Park/@41.0676712,1.1471882,15.25z/data=!4m7!3m6!1s0x12a15973b83351bb:0xe9d1e83fce5799ca!5m1!1s2018-10-25!8m2!3d41.067155!4d1.150797
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OPCIÓ 2 

PREU HOTEL ROMÀNIC 

PREU PER PERSONA              
HABITACIÓ  INDIVIDUAL – PC- 

Del 27 Feb. al 05 Març en PC 828,50 € 

Nits  adicionals en PC 138,00 € 

PREU  PER PERSONA                        
HABITACIÓ DOBLE –PC- 

Del 27 Feb. al 05 Març en PC 527,75 € 

Nits  adicionals en PC 87,00 € 

PREU PER PERSONA                     
HABITACIÓ TRIPLE  -PC- 

Del 27 Feb. al 05 Març en PC 467,00 € 

Nits  adicionals en PC 77,00 € 

Allotjament. Informació 

Si necessites nits addicionals en règim de Pensió Completa,  
comenta-ho i et farem el pack d’allotjament a mida . 

Preu per persona:   6 nits en règim de pensió completa. 
 
Assistència 24 hores in situ. 

 
 
 
 

 
 
 
 

El preu inclou 

Taxa Turística per majors de 16 anys (1 € per persona y dia) 
  

 
 
 

El preu NO inclou: 

Espai habilitat per “ski room” (es requereix re confirmació) 
 
Espai privat pel servei de fisioteràpia (es requereix re 
confirmació) 

 
 
 
 
 
 
 
 



APARTHOTEL  SIENTE BOÍ  4* 
Pla de L’Ermita 

www.boitaullresort.com       

01 

OPCIÓ 3 

LOCALITZACIÓ 

 
Situat a Pla de l’Ermita, a només 9 
km de les pistes d’esquí de Boí Taüll. 
 
A Pla de l’Ermita estarà el centre 
operatiu de la competició, on 
s'ubicarà l'hospitality, race office, 
briefings i cerimònia de lliurament 
de medalles. 
 
HABITACIONS 

 
Aquest establiment ofereix diferents 
tipus d´apartaments, tots ells amb 
llits individuals, lavabo complet i una 
taula de menjador amb una petita 
cuina office amb microones. 
 
 

CHECK-IN I MENJARS 

 
El check-in es farà des de la recepció 
dels apartaments. 
 
Els esmorzars i els sopars es faran al 
Restaurant St Quirze situat a la part 
baixa de l'edifici. Els dinars es faran 
al Restaurant de les pistes de Boí 
Taüll. 

MAPA UBICACIÓ 

Allotjament. Informació 

http://www.boitaullresort.com/
https://www.google.es/maps/place/Hotel+Ta%C3%BCll/@42.5150611,0.8571733,17.25z/data=!4m8!3m7!1s0x12a620ca3a048cc9:0xca23834243038036!5m2!4m1!1i2!8m2!3d42.5126809!4d0.8599213
https://www.google.es/maps/place/4R+Playa+Park/@41.0676712,1.1471882,15.25z/data=!4m7!3m6!1s0x12a15973b83351bb:0xe9d1e83fce5799ca!5m1!1s2018-10-25!8m2!3d41.067155!4d1.150797


01 
OPCIÓ 3 

PREU APARTHOTEL SIENTE BOÍ 

 
OCUPACIÓ DE LES HABITACIONS PER TIPOLOGIA 

 
 

• HABITACIÓ INDIVIDUAL : Apartament de 2-4 persones (1 habitació de 2 llits + 1 saló amb 1 sofà) 
 

•HABITACIÓ DOBLE : Apartament de 2-4 persones (1 habitació de 2 llits + 1 saló amb 1 sofà) 
 

•HABITACIÓ TRIPLE: Apartament de 2-6 persones (1 habitació de 2 llits + 1 habitació Individual + 1 
saló amb 1 sofà) 
 
•HABITACIÓ QUÀDRUPLE: Apartament de 2-6 persones (1 habitacions de 2 llits+ 1 saló amb 1 sofà) 
 
 

NOTA:  Tots els apartaments tenen taula de menjador i una petita cuina office amb microones.
  

 

PREU PER PERSONA                     
HABITACIÓ TRIPLE  -PC- 

Del 27 Feb. al 05 Març en PC 584,00 € 

Nits  addicionals en PC 97,00 € 

PREU  PER PERSONA             
HABITACIÓ QUADRUPLE –PC- 

Del 27 Feb. al 05 Març en PC 498,00 € 

Nits  addicionals en PC 83,00 € 

Allotjament. Informació 

Si necessites nits addicionals en règim de Pensió Completa,  
comenta-ho i et farem el pack d’allotjament a mida . 

Preu per persona:   6 nits en règim de pensió completa. 
 
Assistencia 24 hores in situ. 

 
 
 
 

 
 
 
 

El preu inclou 

Taxa Turística per majors de 16 anys (1,5 € per persona y dia) 
  

 
 
 

El preu NO inclou: 

Espai habilitat per “ski room” (es requereix re confirmació) 
 
Espai privat pel servei de fisioteràpia (es requereix re 
confirmació) 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREU PER PERSONA              
HABITACIÓ  INDIVIDUAL – PC- 

Del 27 Feb. al 05 Març en PC 1.120,00 € 

Nits  adicionals en PC 186,00 € 

PREU  PER PERSONA                        
HABITACIÓ DOBLE –PC- 

Del 27 Feb. al 05 Març en PC 693,75 € 

Nits  addicionals en PC 115,00 € 



HOTEL RANTINER 
Taüll 

www.hotelelrantiner.com/  

01 

OPCIÓ 4 

LOCALITZACIÓ 

 
Situat a Taüll, a 10,5 km de les pistes 
d'esquí de Boí Taüll 
 
El Poble de Taüll és a 1 km del Pla de 
l’Ermita, on s'ubica el centre operatiu 
de la competició; l'hospitality, race 
office, briefings i cerimònia de 
lliurament de medalles. 
 
 
HABITACIONS 

 
Aquest establiment ofereix 
habitacions Individuals, Twin i 
Triples. Totes les habitacions estan 
equipades amb lavabo complet. 
 

CHECK-IN I MENJARS 

 
Es farà el check-in des de la recepció 
de l'Hotel. 
 
Els esmorzars es faran a l'hotel i els 
sopars al restaurant El Caliu, situat a 
400 metres. Els dinars es faran al 
Restaurant de les pistes de Boí Taüll. 

MAPA UBICACIÓ 

Allotjament. Informació 

http://www.hotelelrantiner.com/
https://www.google.es/maps/place/Hotel+El+Rantiner/@42.5180425,0.8480514,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x12a620e7d1cd8419:0xf03a74508036f9a1!5m2!4m1!1i2!8m2!3d42.518039!4d0.8502463
https://www.google.es/maps/place/4R+Playa+Park/@41.0676712,1.1471882,15.25z/data=!4m7!3m6!1s0x12a15973b83351bb:0xe9d1e83fce5799ca!5m1!1s2018-10-25!8m2!3d41.067155!4d1.150797
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OPCIÓ  4 

PREU HOTEL RANTINER 

PREU PER PERSONA              
HABITACIÓ  INDIVIDUAL – PC- 

Del 27 Feb. al 05 Març en PC 621,00 € 

Nits  addicionals en PC 103,50 € 

PREU  PER PERSONA                        
HABITACIÓ DOBLE –PC- 

Del 27 Feb. al 05 Març en PC 510,00 € 

Nits  addicionals en PC 85,00 € 

PREU PER PERSONA                     
HABITACIÓ TRIPLE  -PC- 

Del 27 Feb. al 05 Març en PC 474,00 € 

Nits  addicionals en PC 79,00 € 

Nota:   Els sopars es realitzaran al Restaurant el Caliu, situat a 
400 metres de l’hotel. 

Si necessites nits addicionals en règim de Pensió Completa,  
comenta-ho i et farem el pack d’allotjament a mida . 

Preu per persona:   6 nits en règim de pensió completa. 
 
Assistència 24 hores in situ. 

 
 
 
 

 
 
 
 

El preu inclou 

Taxa Turística per majors de 16 anys (1 € per persona y dia) 
  

 
 
 

El preu NO inclou: 

Espai habilitat per “ski room” (es requereix re confirmació) 
 
Espai privat pel servei de fisioteràpia (es requereix re 
confirmació) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Allotjament. Informació 



HOTEL FONDEVILA  2* 
Boí 

www.hotelfondevila.es  

01 

OPCIÓ 5 

LOCALITZACIÓ 

 
Situat a Boí, a 13,4 km de les pistes 
d'esquí de Boí Taüll 
 
El Poble de Boí és a 4 km del Pla de 
l’Ermita, on s´ubica el centre 
operatiu de la competició; 
l'hospitality, race office, briefings i 
cerimònia de lliurament de 
medalles. 
 
 
HABITACIONS 

 
Aquest establiment ofereix 
habitacions Individuals, Twin i 
Triples. Totes les habitacions estan 
equipades amb lavabo complet. 
 

CHECK-IN I MENJARS 

 
Es farà el check-in des de la recepció 
de l'Hotel. 
 
Els esmorzars i els sopars es faran al 
Restaurant de l'Hotel. Els dinars es 
faran al restaurant de les pistes de 
Boí Taüll. 

MAPA UBICACIÓ 

Allotjament. Informació 

http://www.hotelfondevila.es/
https://www.google.es/maps/place/Hotel+Fondevila/@42.5233739,0.831656,17z/data=!3m1!4b1!4m9!3m8!1s0x12a89e13d6555555:0x6fd51857fd66bfcc!5m3!1s2021-04-05!4m1!1i2!8m2!3d42.52337!4d0.83385
https://www.google.es/maps/place/4R+Playa+Park/@41.0676712,1.1471882,15.25z/data=!4m7!3m6!1s0x12a15973b83351bb:0xe9d1e83fce5799ca!5m1!1s2018-10-25!8m2!3d41.067155!4d1.150797
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PREU HOTEL FONDEVILA 

OPCIÓ 5  

PREU PER PERSONA              
HABITACIÓ  INDIVIDUAL – PC- 

Del 27 Feb. al 05 Març en PC 588,00 € 

Nits  addicionals en PC 98,00 € 

PREU  PER PERSONA                        
HABITACIÓ DOBLE –PC- 

Del 27 Feb. al 05 Març en PC 501,00 € 

Nits  addicionals en PC 83,50 € 

PREU PER PERSONA                     
HABITACIÓ TRIPLE  -PC- 

Del 27 Feb. al 05 Març en PC 459,00 € 

Nits  addicionals en PC 76,50 € 

Allotjament. Informació 

Si necessites nits addicionals en règim de Pensió Completa,  
comenta-ho i et farem el pack d’allotjament a mida . 

Preu per persona:   6 nits en règim de pensió completa. 
 
Assistència 24 hores in situ. 

 
 
 
 

 
 
 
 

El preu inclou 

Taxa Turística per majors de 16 anys (1 € per persona y dia) 
  

 
 
 

El preu NO inclou: 

Espai habilitat per “ski room” (es requereix re confirmació) 
 
Espai privat pel servei de fisioteràpia (es requereix re 
confirmació) 

 
 
 
 
 
 
 
 



HOTEL  PEY 
 Boí 

www.hotelpey.com/es/  

01 

OPCIÓ 6 

LOCALITZACIÓ 

 
Situat a Boí, a 13,4 km de les pistes 
d'esquí de Boí Taüll 
 
El Poble de Boí és a 4 km del Pla de 
l’Ermita, on s´ubica el centre 
operatiu de la competició; 
l'hospitality, race office, briefings i 
cerimònia de lliurament de 
medalles. 
 
HABITACIONS 

 
Aquest establiment ofereix 
habitacions Individuals, Twin i 
Triples. Totes les habitacions estan 
equipades amb lavabo complet. 
 

CHECK-IN I MENJARS 

 
Es farà el check-in des de la recepció 
de l'Hotel. 
 
Els esmorzars i els sopars es faran al 
restaurant de l'Hotel. Els dinars es 
faran al restaurant de les pistes de 
Boí Taüll. 

MAPA UBICACIÓ 

Allotjament. Informació 

http://www.hotelpey.com/es/
https://www.google.es/maps/place/Hotel+Pey/@42.5220171,0.8323039,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x12a620cea1efd791:0xfcb98b6bd5fbfcb7!5m2!4m1!1i2!8m2!3d42.5220108!4d0.8344864
https://www.google.es/maps/place/4R+Playa+Park/@41.0676712,1.1471882,15.25z/data=!4m7!3m6!1s0x12a15973b83351bb:0xe9d1e83fce5799ca!5m1!1s2018-10-25!8m2!3d41.067155!4d1.150797


01 

PREU HOTEL PEY 

OPCIÓ 6 

PREU PER PERSONA              
HABITACIÓ  INDIVIDUAL – PC- 

Del 27 Feb. al 05 Març en PC 762,00 € 

Nits  adicionals en PC 127,00 € 

PREU  PER PERSONA                        
HABITACIÓ DOBLE –PC- 

Del 27 Feb. al 05 Març en PC 516,00 € 

Nits  adicionals en PC 86,00 € 

PREU PER PERSONA                     
HABITACIÓ TRIPLE  -PC- 

Del 27 Feb. al 05 Març en PC 462,00 € 

Nits  addicionals en PC 77,00 € 

Si necessites nits addicionals en règim de Pensió Completa,  
comenta-ho i et farem el pack d’allotjament a mida . 

Preu per persona:   6 nits en règim de pensió completa. 
 
Assistència 24 hores in situ. 

 
 
 
 

 
 
 
 

El preu inclou 

Taxa Turística per majors de 16 anys (1 € per persona y dia) 
  

 
 
 

El preu NO inclou: 

Espai habilitat per “ski room” (es requereix re confirmació) 
 
Espai privat pel servei de fisioteràpia (es requereix re 
confirmació) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Allotjament. Informació 



HOSTAL LA PLAÇA 
Erill la Vall 

www.hostal-laplaza.com  

01 

OPCIÓ 7 

LOCALITZACIÓ 

 
Situat a Erill la Vall, a 16 km de les 
pistes d'esquí de Boí Taüll 
 
El Poble d´Erill la Vall és a 6 km del 
Pla de l’Ermita, on s´ubica el centre 
operatiu de la competició; 
l'hospitality, race office, briefings i 
cerimònia de lliurament de 
medalles. 
 
 
HABITACIONS 

 
Aquest establiment ofereix 
habitacions Individuals, Twin i 
Triples. Totes les habitacions estan 
equipades amb lavabo complet. 
 

CHECK-IN I MENJARS 

 
Es farà el check-in des de la recepció 
de l'Hotel. 
 
Els esmorzars i els sopars es faran al 
restaurant de l'hotel. Els dinars es 
faran al restaurant de les pistes de 
Boí Taüll. 

MAPA UBICACIÓ 

Allotjament. Informació 

http://www.hostal-laplaza.com/
http://www.hostal-laplaza.com/
http://www.hostal-laplaza.com/
https://www.google.es/maps/place/Hotel+Pey/@42.5220171,0.8323039,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x12a620cea1efd791:0xfcb98b6bd5fbfcb7!5m2!4m1!1i2!8m2!3d42.5220108!4d0.8344864
https://www.google.es/maps/place/4R+Playa+Park/@41.0676712,1.1471882,15.25z/data=!4m7!3m6!1s0x12a15973b83351bb:0xe9d1e83fce5799ca!5m1!1s2018-10-25!8m2!3d41.067155!4d1.150797
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PREU HOSTAL LA PLAÇA 

OPCIÓ 7 

PREU PER PERSONA              
HABITACIÓ  INDIVIDUAL – PC- 

Del 27 Feb. al 05 Març en PC 630,00€ 

Nits  addicionals en PC 105,00 € 

PREU  PER PERSONA                        
HABITACIÓ DOBLE –PC- 

Del 27 Feb. al 05 Març en PC 522,00 € 

Nits  addicionals en PC 87,00 € 

PREU PER PERSONA                     
HABITACIÓ TRIPLE  -PC- 

Del 27 Feb. al 05 Març en PC 522,00 € 

Nits  addicionals en PC 87,00 € 

Allotjament. Informació 

Si necessites nits adicionals en règim de Pensió Completa,  
comenta-ho i et farem el pack d’allotjament a mida . 

Preu per persona:   6 nits en règim de pensió completa. 
 
Assistència 24 hores in situ. 

 
 
 
 

 
 
 
 

El preu inclou 

Taxa Turística per majors de 16 anys (1 € per persona y dia) 
  

 
 
 

El preu NO inclou: 

Espai habilitat per “ski room” (es requereix re confirmació) 
 
Espai privat pel servei de fisioteràpia (es requereix re 
confirmació) 
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LOCALITZACIÓ 

 
Situat a Erill la Vall, a 16 km de les pistes 
d'esquí de Boí Taüll 
 
El Poble d´Erill la Vall és a 6 km del Pla 
de l’Ermita, on s´ubica el centre 
operatiu de la competició; l'hospitality, 
race office, briefings i cerimònia de 
lliurament de medalles. 
 
 
HABITACIONS 

 
Aquest establiment ofereix habitacions 
Individuals, Twin i Triples. A més de 3 
habitacions Suite d'ús Doble Totes les 
habitacions estan equipades amb 
lavabo complet. 
 

CHECK-IN I MENJARS 

 
Es farà el check-in des de la recepció de 
l'Hotel. 
 
Els esmorzars i els sopars es faran al 
restaurant de l'hotel. Els dinars es faran 
al restaurant de les pistes de Boí Taüll. 

MAPA UBICACIÓ 

Allotjament. Informació 

https://www.laut.cat/
https://www.google.es/maps/place/Hotel+Pey/@42.5220171,0.8323039,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x12a620cea1efd791:0xfcb98b6bd5fbfcb7!5m2!4m1!1i2!8m2!3d42.5220108!4d0.8344864
https://www.google.es/maps/place/4R+Playa+Park/@41.0676712,1.1471882,15.25z/data=!4m7!3m6!1s0x12a15973b83351bb:0xe9d1e83fce5799ca!5m1!1s2018-10-25!8m2!3d41.067155!4d1.150797
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PREU HOTEL L’AÜT 

PREU PER PERSONA              
HABITACIÓ  INDIVIDUAL – PC- 

Del 27 Feb. al 05 Març en PC 876,50 € 

Nits  addicionals en PC 146,00 € 

PREU  PER PERSONA                        
HABITACIÓ DOBLE –PC- 

Del 27 Feb. al 05 Març en PC 579,00 € 

Nits  addicionals en PC 96,50 € 

PREU PER PERSONA                     
HABITACIÓ TRIPLE  -PC- 

Del 27 Feb. al 05 Març en PC 531,00 € 

Nits  addicionals en PC 88,50 € 

PREU PER PERSONA              
HABITACIÓ  DOBLE SUP –PC- 

Del 27 Feb. al 05 Març en PC 723,00 € 

Nits  addicionals en PC 120,50 € 

L’habitació Doble Superior és una habitació Suite (habitacions limitades) 

Allotjament. Informació 

Si necessites nits addicionals en règim de Pensió Completa,  
comenta-ho i et farem el pack d’allotjament a mida . 

Preu per persona:   6 nits en règim de pensió completa. 
 
Assistència 24 hores in situ. 

 
 
 
 

 
 
 
 

El preu inclou 

Taxa Turística per majors de 16 anys (1 € per persona y dia) 
  

 
 
 

El preu NO inclou: 

Espai habilitat per “ski room” (es requereix re confirmació) 
 
Espai privat pel servei de fisioteràpia (es requereix re 
confirmació) 

 
 
 
 
 
 
 
 

OPCIÓ 8 



Condicions & Reserves 02 



Condicions & Reserves 02 

CONDICIONS 

Disponibilitat immediata fins al 20 de desembre de 2022. Les reserves efectuades 
amb posterioritat es confirmaran sota petició. 
 
Pagament de la reserva: 
 
 PRIMER PAGAMENT:   30% per confirmar la reserva. 

 
 SEGON PAGAMENT:  Resta a 30 dies abans de l’arribada a l’hotel. 
 
Despeses de Cancel.lació: 
 
 Abans de  30 dies de l’arribada:   Reemborsament del 100 % del total. 
 Entre 30 I 15 dies de l’arribada:   Reemborsament  del 50% del total. 
 Menys de 15 dies de l’arribada:   No hi ha reemborsament. 
 
NOTA: L'Organització es compromet a intentar obtenir reemborsament de les 
cancel·lacions per força major o causa justificada (lesió, accident, problema de 
força major…) 
 
Hi ha l'opció de comprar una assegurança de cancel·lació de viatge. Aquesta 
assegurança s’ha de comprar en el moment de fer la reserva o dins de les 24 hores 
següents. 
 
• Cost  per persona Assegurança Personal Cancel.lació 
 (10,50 € per residents a Espanya i fins a 07 dies de viatge // 39,70 € per 
la resta de països europeus finsa 09 dies de viatge)  
 
Entre altres cobertures, aquesta assegurança opcional inclou reemborsament per 
positiu COVID abans del viatge, així com prova PCR a destinació i pagament de 
600 € per la quarantena a destinació. 
 
Garanties de Reemborsament: 
Si per motius de COVID es cancel.la l'esdeveniment, l'Organització garanteix la 
devolució de l'import pagat per l'allotjament. 

REALITZAR UNA RESERVA  

Per realitzar la reserva inicial envia un mail a accommodation@skimoboitaull.cat 
abans del 20 de Desembre 2022. 
 
En el mail s’ha d’indicar: 
 
Nom de la Federació 
Hotel elegit 
Data d’entrada i sortida 
Número de persones i tipus d’habitacions 
Telèfon de contacte 
Indicar si es vol el seguro de cancel·lació personal. 
 

mailto:accommodation@skimoboitaull.cat
mailto:accommodation@skimoboitaull.cat
mailto:accommodation@skimoboitaull.cat


Proporcionat per 

Contacte: 
Xavier HILARI 

accommodation@skimoboitaull.cat 
+34 645 54 20 95 

 


