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La previsió d’obertura és el 27 de novem-
bre, sempre que les condicions ho permetin.

Les principals actualitzacions per aquesta 
temporada 2021-2022 les trobem a la zona 
de Beret amb més quilòmetres innivats  
i dos remuntadors nous TSD Clòt der Os 
i TQ Pla de Beret. L’Estació aposta un any 
més per la sostenibilitat i digitalització  
en serveis i l’entrada al Freeride World 
Tour com a primer destí internacional.

L’Estació de la Val d’Aran i Valls d’Àneu  
ja està preparada per a donar inici a una 
nova temporada que ve amb importants 
novetats. 

Els visitants podran gaudir de grans  
emocions i experiències gràcies als nous  
i renovats remuntadors, al preparat de 
noves pistes, a més serveis, més respecte 
per l'entorn i a altres aspectes que confor-
men a l'Esperit Baqueira més que mai.
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NOU TSD CLÒT DER OS, DESEMBRAGABLE DE  
6 PLACES PER A GAUDIR AL MÀXIM DE BERET

Aquest hivern tan especial, esquiadors i snowbo-
arders gaudiran d’un nou telecadira: Clòt der Os, 
un desembragable de sis places que no només 
arriba per a redibuixar la zona de debutants de 
Beret si no també per a millorar la connexió amb 
el telecadira de Dossau.

En xifres, el nou telecadira té un a capacitat  
de 2.400 esquiadors per hora amb una cota  
de sortida situada a 1.850m, al costat del Nucli 
Audeth a Beret i la d’arribada a 2.207m. cobrint  
un desnivell de 357m, i amb una longitud  
de 1.992m.

TQ PLÀ DE BERET, NOVA ZONA  
DE DEBUTANTS A BERET

En la reordenació de la zona de Beret, el teleca-
dira del Pla de Beret ha estat substituït per un 
telesquí i la zona de debutants ha estat delimita-
da com en la zona de Baqueira.

El nou telesquí té una capacitat de 650 esquia-
dors/hora amb una cota de sortida en 1.838m  
i d'arribada a 1.881 cobrint un desnivell de 43  
metres amb una longitud de 337 metres supe-
rant un pendent mitjà del 12,8%. Amb tot, els 
debutants podran fer ‘el salt’ del telesquí al nou 
telecadira en pocs dies d'esquí.

 
INNIVACIÓ I ALTRES MILLORES

Dins dels treballs de millora, de l'Esperit  
Baqueira que està però no es veu, estan també 
les revisions extraordinàries dels telecadires 
Teso dera Mina i Argulls. De la mateixa manera  
la reorganització de la zona de debutants de 

Beret ha portat la innivació a la pista Audeth  
i millora de Cabanes, apareix una nova pista Pins 
ja que l'antiga passa a dir-se Stadium 2.  
La integració paisatgística de la bassa de Beret 
amb l'entorn és una altra de les novetats subtils, 
que igual no s'aprecien, però molt necessària. 
Una altra de les novetats més visibles seran els 
accessos amb torns al nou telesquí Pla de Beret, 
al TQ. Fernández Ochoa del Stadium i al telecadira 
Mirador.

SOSTENIBILITAT: LA MUNTANYA LA GRAN  
RAÓ DE SER, CAL CUIDAR-LA

L'Estació d'esquí i de muntanya de Baqueira  
Beret continua implementant i executant  
diferents accions per al foment de la sostenibilitat  
i l'autosuficiència en el centre hivernal.

Una de les màximes de Baqueira és la de contri-
buir a crear un futur sostenible i tenir una visió  
a llarg termini, ajustant les seves operacions  
comercials i reduint la petjada de carboni. Aques-
tes mesures es queden curtes, i per aquesta raó 
s'ha implementat i planificat diferents accions per 
al foment de la sostenibilitat i l'autosuficiència  
de l'Estació d'esquí i de muntanya, dins i fora dels 
límits de les estacions,detalls que semblen més 
obvis i en uns altres que poden passar més desa-
percebuts, però que també sumen al bé comú. 
 
MÉS CONFORT EN PUNTS DE RESTAURACIÓ

En quant a restauració, i com a novetat enguany 
també, podrem gaudir de les terrasses de Moët 
Winter Lounge, del Restaurant Cinco Jotas grill 
Baqueira i del Bar 1500 fins i tot els dies més 
freds gràcies a la instal·lació de para-sols  
de grans dimensions calefactats. Així, les zones 
 a l'aire lliure d'aquests emblemàtics punts  
de restauració, quedaran cobertes per al gaudi 
dels seus assistents.
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BaqueiraPASS i BaqueiraTICKET

Després de l'impuls realitzat la tempo-
rada passada amb el BaqueiraPASS  
i l'arribada del BaqueiraTICKET  
es renova l'aposta per aquests suports  
de forfet donant prioritat a la compra  
de forfets en línia a través de la  
recàrrega d'aquests dos suports.  
En aquest sentit ara es poden comprar 
a compte uns dies d'esquí i vincular-los 
a un suport físic mitjançant  
un número. Aquest suport pot adqui-
rir-se de manera gratuïta en oficines 
de turisme i informació de la Vall 
d'Aran i Valls d’Àneu, botigues d'esports 
i hotels així com en la mateixa Estació. 
I si ja es té el suport simplement amb 
recarregar-lo de manera online com 
fins ara.

Amb l'objectiu de minimitzar l'afluència 
d'esquiadors als punts d'informació 
i millorar el servei i la seguretat dels 
clients de manera presencial només 
podran adquirir forfets amb tarifes 
especials (sènior, baby, passeig, tarda  
i debutant).

EN SUMA, TOT ESTÀ PREPARAT PER  
A GAUDIR DE BAQUEIRA MÉS QUE MAI,  

PER A VIURE L'ESPERIT BAQUEIRA COM MAI 
S’HAVIA FET, PER A ESPRÉMER  

ELS DIES D'ESQUÍ I SNOWBOARD  
I CONTINUAR GAUDINT DELS ESPORTS  

QUE TANT ENS APASSIONEN.

BAQUEIRASNOWCAMP, ELS NOUS PARCS 
INFANTILS DE NEU DE  BAQUEIRA BERET

Els Parcs Infantils es renoven amb l'arribada 
de Baqueira SnowCAMP, el punt de trobada 
on els més petits podran gaudir al màxim 
de Baqueira i la neu. Amb aquest nou pas 
es renova el compromís d'oferir diferents 
serveis adaptats a les necessitats dels més 
petits de la casa i dels seus pares, mares, 
perquè gaudeixin de la neu i la pràctica de 
l'esport en un entorn segur i ple de diversió. 
Per a això, compten amb un equip de 
professionals titulats, amb coneixements de 
primers auxilis i amb experiència en l'àmbit 
infantil. Baqueira SnowCAMP es compon de 
quatre parcs infantils de neu, distribuïts en 
diferents àrees de l'Estació.

ESDEVENIMENTS, PER A TOTS  
ELS NIVELLS

A nivell internacional, Baqueira s'estrena  
en el calendari del Freeride World Tour  
i comptarà amb la participació de dos riders 
locals com Aymar Navarro i Abel Moga. Serà 
la primera parada del tour i es podrà gaudir 
en directe de la cita del mundial de freeride 
més prestigiós en la seva 15 edició.

També se celebraran competicions d'alpí 
i d'altres disciplines ja mítics en l'Estació 
com el Trofeu Fundació Jesús Serra (amb 
dues edicions: una de la passada temporada 
20-21 i una altra de l'actual), el Memorial 
Blanca Fernández Ochoa com a Campionat 
d'Espanya FIS, Amics de Montgarri Audi 
Quattro Cup, el Campionat d'Espanya de 
múixing sprint, o la tradicional Marxa Beret 
en la seva 42a edició.



L'Estació, situada al Pirineu de Lleida, està formada per quatre grans zones molt 
diferents entre elles: Baqueira, Beret, Bonaigua i Baciver. Està situada a la Vall d'Aran 

i les Valls d’Àneu (Pallars Sobirà) i accessible per les dues valls a través del túnel 
de Vielha i el port de la Bonaigua. Dos vessants molt diferents que amb una bona 

planificació dels dies d'esquí permeten evitar aglomeracions.

Baqueira Beret compta amb un total de 111 pistes per a l'esquí alpí i snowboard,  
a més de 7 quilòmetres de circuit d'esquí nòrdic, snowpark, boardercross, distribuït  

en una àrea esquiable de total de 2.273 d'hectàrees. El domini, amb un desnivell  
de 1.110 metres, s'inicia en la cota 1.500 de Vaquèira i aconsegueix els 2.610 metres 
d'altitud en el Cap de Baciver. Aquest domini esquiable compta amb unes condicions 

naturals de innivación excepcionals que converteixen l'Estació en una destinació molt 
valorada pels aficionats dels esports d'hivern i la naturalesa.

ESTACIÓ
BAQUEIRA

BERET

DOSSIER PREMSA TEMPORADA 21/22-02-
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2.1 - MÉS ESPERIT BAQUEIRA

Única: La Val d’Aran i les Valls d’Àneu 
formen una zona única dels Pirineus amb 
una gran qualitat de neu i una geografia 
única que permeten 167 km esquiables (162 
km de pistes abalisades i 5 km d'itineraris 
fora de pista), que converteixen Baqueira 
Beret en un destí de vacances hivernals  
de referència.

Qualitat: L'orientació atlàntica de l'estació 
assegura un gran volum de neu,  
que permet una àrea esquiable de 2.273 ha,  
i l'altura que assoleix, de 2.610 m, permet  
un freeride únic als Pirineus, que alhora  
es pot combinar amb un esquí familiar  
en àrees de debutants o al Fun Park.

Ambient: Cinc restaurants temàtics d'altura, 
a més d'uns altres 20 punts de restauració 
també en pistes, i les àrees d'aprés ski i 
compres de Ruda i Baqueira 1500 donen 
a l'Estació un gran ambient i un alt nivell 
gastronòmic.

Confort: 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.

Facilitat: Per a aquesta temporada, 
Baqueira Beret ha millorat la usabilitat  
de la seva central de reserves en línia www.
viajes.baqueira.es per facilitar la compra 
d'unes vacances que garanteixin el millor 
preu tant en pistes com fora d'elles.

2.2 - MÉS BAQUEIRA, BERET,  
BACIVER I BONAIGUA QUE MAI:  
LES 4 B DE L'ESTACIÓ

MÉS ESQUÍ QUE MAI, BAQUEIRA 
 
El primer remuntador de l'estació es va 
instal·lar a Baqueira i es va inaugurar un ja 
llunyà any 1964. Des de llavors ha nevat molt 
i també ha millorat l'estació. Malgrat això, 
l'àrea de Baqueira continua sent la preferida 
de molts per aquest gust entre la nostàlgia  
i la facilitat d'accés a pistes que permet.

Contràriament al que se sol creure, aquest 
sector no és el més extens de l'estació,  
tot i que sí que és el més freqüentat i el 
que disposa de més pistes, amb un total de 

41 traçats, que sumen 45 km esquiables. 
Inclou 8 pistes negres i 17 de vermelles, 
per la qual cosa queda clar que té vessants 
d'alta dificultat, com la Cara Nord. Al seu 
torn, disposa d'una zona fàcil a la cota1800, 
amb nombroses pistes senzilles per a 
l'aprenentatge. Concretament, 13 pistes 
blaves i 3 de verdes. 

Tres dels descensos més destacats de 
Baqueira són el de Luis Arias, Pales der 
Arias, Tub Nere o l'itinerari Escornacabres, 
un descens fora pista emblemàtic. Com 
a cirereta del pastís per als més experts, 
destaca la Passarells, que és l'última negra 
d'aquesta àrea que es va afegir al domini 
esquiable i es considera la pista negra més 
exigent de l'estació.
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MÉS GRAN QUE MAI, BERET

El sector de Beret, on la temporada 1982-
1983 es va instal·lar el telecadira Dera 
Reina, és considerat per la majoria  
de clients de l'estació com el més tranquil. 
Aquesta pau que inspira ve donada per 
l'amplitud que ofereix el Pla de Beret,  
on es traça gratuïtament un circuit de fons 
de 7 km de recorregut. 

Com a novetat d'aquest any, Beret encara ha 
crescut més amb els dos remuntadors nous 
i la remodelació de la zona de debutants.

Aquesta àrea ofereix l'escandalosa 
quantitat de 70 km esquiables repartits  
en 37 pistes, de les quals les més 
nombroses són les blaves (20), seguides  
de les vermelles (12). Amb pendents suaus 
i pistes amples, és ideal per a principiants, 
famílies i nens gràcies a les zones 
dedicades íntegrament a l'ensenyament 
dels esports d'hivern. Hi ha 2 pistes verdes  
i només 1 de negra.

Al seu torn, Beret és l'escenari de les 
competicions més importants de l'estació, 
com ara la Marxa Beret o les Copes del  
Món FIS de Snowboardcross. Té un estadi 
de competició per a alpí, amb molta activitat 
durant tota la setmana, i un Funpark, que  
és el toc d'originalitat lúdica de l'estació.

MÉS LLIURE QUE MAI, BONAIGUA

El 1988 es va ampliar l'àrea esquiable  
de Baqueira amb l'obertura de la nova zona 
d'Argulls, que era el primer pas cap al Port 
de la Bonaigua i les Valls d’Àneu. Després 
dels fàcils recorreguts d'Argulls, la baixada 
cap a Bonaigua i tota la part de la Peülla 
ofereixen una infinitat de traçats amb relleu 

canviant que les converteixen, segons els 
experts, en un terreny que es troba entre  
el repte i la diversió.

El sector de Bonaigua té més de 38 km 
esquiables repartits en 27 pistes. Iguala 
Baqueira en nombre de pistes negres,  
amb 8. Traçats com el Barranc der Aire,  
que enllaça amb la pista Bonaigua o la 
Cigalera, destacada des de l'arribada dels 
telesquís Tuc de la Llança. Un altre exemple 
és l'antic itinerari de muntanya, convertit  
ara en pista negra: el de Gerber. Però no tot  
és zona per als més experimentats sobre 
els esquís o la planxa. Hi ha 8 pistes 
vermelles, 10 de blaves i 1 de verda amb 
una zona de debutants molt accessible 
situada al Cap del Port de Bonaigua.

MÉS ALT QUE MAI, BACIVER

Comparativament amb la mida de la  
resta de sectors, Baciver quedaria en una 
anècdota si no fos perquè va sumar 100 
metres al desnivell de l'estació i va elevar  
la cota màxima fins als 2.610 m. Però més 
enllà de les dades, la zona té una forta 
personalitat i una vista espectacular als 
descomunals murs de la Cara Nord de 
Baqueira.

Situada a mig camí entre Baqueira i Beret, 
aquesta àrea inclou 6 pistes vermelles, 
que sumen 8,5 km. Tot i que no són traçats 
d'altíssima dificultat, sí que estan destinades 
a un públic expert amb ganes de lliscar  
per un terreny fins ara només a l'abast  
dels esquiadors de muntanya. Destaquem  
Eth Coret, estrenada la temporada passada,  
que va des de la part baixa de Baciver  
fins a Orri per un traçat sinuós sense grans 
sobresalts, que permet un esquí entre  
arbres d'aquells que creen autèntica afició.



SERVEIS
BAQUEIRA BERET
3.1- BaqueiraPASS i BaqueiraTICKET

Baqueira, un any més, posa a disposició  
dels seus clients dos suports per a la recàr-
rega en línia de forfets: el BaqueiraPASS  
i BaqueiraTICKET. Aquesta temporada s'ha 
treballat per millorar l'experiència d'usuari 
en les recàrregues en línia i l'obtenció de 
suports amb l'objectiu de minimitzar l'aflu-
ència d'esquiadors als punts d'informació. 
Així, doncs, de manera presencial només es 
poden adquirir forfets amb tarifes especials 
(sènior, baby, passeig, tarda i debutant). 

El BaqueiraPASS  
és una targeta nominal que, a més de la 
possibilitat de la recàrrega de forfet de dia 
o temporada, proporciona al client altres 
avantatges, com millor preu en la recàrrega 
de dies i accés a serveis exclusius dins l'app, 

a més de tenir una durada mínima de 3  
temporades. La sol·licitud d'aquest suport  
és en línia i s'envia a domicili.

El BaqueiraTICKET,  
en canvi, és un suport no nominal que 
només permet la recàrrega de dies a tarifa 
general. L'obtenció d'aquest suport  
és gratuïta, però de manera presencial.  
Com a novetat d'aquesta temporada  
21/22, els usuaris podran fer compres  
de dies d'esquí des del seu lloc de residèn-
cia sense disposar de suport. Un cop tingui  
el suport físic, que trobarà de manera  
gratuïta als punts d'informació de l'Estació,  
així com en hotels de les dues valls (Val 
d’Aran i Valls d’Àneu) i altres punts col·labo-
radors, haurà de vincular la seva compra  
al suport BaqueiraTICKET per poder accedir 
als remuntadors el dia desitjat.

BaqueiraPASS BaqueiraTICKET

PER A QUI
Clients habituals i per a aquells que planifiquen  

la seva visita amb una antelació suficient que permeti  
la tramitació i l'enviament del suport

Clients de visita puntual o entrada immediata 

TIPUS DE SUPORT Nominal 
Vàlid per a un mínim 3 temporades

NO nominal
Reutilitzable dins la mateixa temporada

TIPUS DE RECÀRREGA Recàrrega Forfet Temporada 
Recàrrega Forfet de Dia (s) Recàrrega Forfet de Dia (s)

ADQUISICIÓ  
DEL SUPORT 

Sol·licitud en línia amb enviament a domicili 
Cost tramitació 10 €

Presencial: Punts d'informació de l'Estació,  
hotels Val d’Aran i Valls d’Àneu, oficines de turisme  

i altres punts col·laboradors. 
Gratuïta 

TARIFA DE LA 
RECÀRREGA 

Preu recàrrega de dia amb descompte  
sobre tarifa general General

SISTEMA DE 
RECÀRREGA En línia des d'app o web de Baqueira En línia des d'app o web de Baqueira

NOVETAT! Possibilitat recàrrega sense suport*

TARIFES ESPECIALS 
DISPONIBLES Especial Sènior i Baby Cap, només disponibles tarifes  

general Adult i Infantil

* Podrà fer compra abans de disposar del suport, però un cop el tingui haurà de vincular la recàrrega al suport BaqueiraTICKET  
   per poder accedir als remuntadors el dia desitjat.

DOSSIER PREMSA TEMPORADA 21/22-03-
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3.2 - APP BAQUEIRA BERET

L'aplicació per a dispositius mòbils  
de Baqueira Beret renova el seu disseny,  
per millorar-ne la usabilitat, adaptant-lo 
a les necessitats dels usuaris i per a una 
millor navegació. 

Aquests últims anys, l'app ha anat 
evolucionant per oferir més serveis  
al client de Baqueira Beret. 

S'hi pot trobar la integració de l'àrea  
privada BaqueiraPASS, per fer les 
recàrregues més còmodament, a més de 
gestionar l'àrea privada des de l'aplicació 
mateixa. La recàrrega massiva dels 
suports BaqueiraTICKET a través del 
lector QR integrat i que permet recarregar 
diversos BaqueiraTICKET ràpidament.

Els clients BaqueiraPASS disposen  
de diversos serveis exclusius dins l'app, 
com l'ús de la funcionalitat Ski Track, 
que permet registrar el seu recorregut 
per l'Estació, on podran consultar el seu 
temps, la distància i el desnivell, a més  
de visualitzar el recorregut amb el mapa 
3D de Baqueira Beret per reviure el seu 
dia a les pistes d'una manera més realista. 

Una altra funcionalitat exclusiva per 
als posseïdors del BaqueiraPASS és la 
reserva a través de l'aplicació en diferents 
restaurants temàtics de Baqueira Beret. 
L'app continua donant una informació  
de valor per als esquiadors i surfistes  
de neu, ja que ofereix l'estat de la neu, 
pistes, remuntadors, accessos i pàrquings, 
a més de les càmeres web i livecams 
situades als diferents sectors de l'Estació.

3.3 - BAQUEIRASNOWCAMP

Baqueira SnowCAMP és la nova imatge  
dels Parcs de Neu-SnowCAMP de l'Estació. 
Un lloc on els més petits podran gaudir  
al màxim de Baqueira Beret i de la neu.
Oferiran diferents serveis adaptats a les 
necessitats dels més petits de la família  
en un entorn segur i ple de diversió. Per fer-
ho, compten amb un equip multidisciplinari 
amb coneixements en primers auxilis 
pediàtrics i professió vocacional. A més, 
transmeten la cultura de muntanya del 
#EsperitBaqueira per aportar valors  
de cura i respecte envers la natura.

Aquest nou concepte de parcs infantils 
consta de 3 Parcs de Neu-SnowCAMPS 
i 1 Baby SnowCAMP, distribuïts per les 
diferents àrees de l'Estació. Cadascun  
està adaptat a les necessitats de les edats  
a què està destinat, així com a les activitats 
que s'hi fan. 

Baby SnowCAMP 1500 està pensat  
per a nens des de 6 mesos fins a 3 anys.  
Algunes de les activitats que es fan a l'interior 
de la Borda són: estimulació sensorial, joc 
lliure, joc simbòlic, tallers, acompanyament, 
pel·lícules, etc. A més, té una zona exterior 
enjardinada per a la presa de contacte amb  
la neu a través del joc. 

SnowCAMP Baqueira 1800 i SnowCAMP 
Beret estan destinats a menors de 3 a 6 
anys amb bolquer o sense. Els petits podran 
gaudir de jocs d'interior i d'exterior (tots dos 
parcs disposen d'una àrea de neu exclusiva) 
relacionats amb l'estadi preoperacional  
en què es troben i, per descomptat, podran 
començar a fer els seus primers “passets” 
com a autèntics esquiadors. 

SnowCAMP Bonaigua s'adreça a nens  
de 3 a 6 anys SENSE bolquer. En aquest Parc 
de Neu, els nens es podran divertir amb jocs 
d'interior i amb els cursets d'esquí. Aquest 
any, les reserves es fan a través de l'agència 
oficial de viatges de Baqueira Beret.

SERVEIS
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Menjar bé és gairebé tan important com 
esquiar amb sol. Per això, a Baqueira Beret 
es té molta cura de la gastronomia.  
La renovació dels establiments i la millora 
de l'oferta és constant. 

Com a novetat d'aquest any, podrem gaudir 
de les terrasses de Moët Winter Lounge, 
Restaurant Cinco Jotas Grill i Baqueira Bar 
1.500 fins i tot els dies en què la meteo-
rologia no acompanyi, ja que hi trobarem 
instal·lats uns para-sols amb calefacció  
que cobreixen bona part de la zona exterior.

L'Estació disposa de 24 establiments de 
restauració, cinc dels quals són restaurants 
temàtics en pistes repartides de manera 
funcional: Refugi San Miguel a Bonaigua, 

Restaurant Grill Cinco Jotas a Baqueira 1800, 
Moët Winter Lounge a Orri, Restaurant Pla  
de Beret a Beret i la Borda Lobató by Ron 
Barceló a Baqueira 1500. Aquestes últimes 
temporades s'hi ha sumat una interessant 
oferta amb el Winebar By Viña Pomal i el Pub 
Drinkery, tots dos situats 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.

Al llarg de les pistes, i sobretot a la terrassa 
de Beret 1.850 i al Baqueira Bar 1500, hi ha 
DJ o música en directe cada cap de setmana 
per poder acabar cada jornada en un ambient 
festiu que ja està creant tradició.

3.5 - ESPORT A TOTS ELS NIVELLS 

El ventall de competicions que durant 
l'hivern se succeeixen a l'Estació quedaran 
subjectes tant a les condicions sanitàries 
existents com a les condicions tècniques  
de l'Estació.

L'esdeveniment estrella d'aquesta 
temporada serà el Freeride World Tour,  
un circuit internacional en què es podrà 
veure en acció els millors freeriders del 
món. Entre el 22 i el 28 de gener, adaptant-
se a la finestra meteorològica del moment, 
es disputarà la primera prova del tour  
en un dels vessants més mítics de l'Estació.

Entre els esdeveniments populars per fer 
de manera individual o en grups reduïts, 
destaquen el Dia Mundial de la Neu el 16  
de gener. També la Salomon Quest 
Challenge, prevista per al 6 de desembre 
i que reuneix clubs i particulars en una 
competició festiva que recorre bona part  
de l'Estació. 

Una altra prova mítica, que uneix l'esquí 
popular amb l'alta competició, és la Marxa 
Beret d'esquí de fons, que es desenvoluparà 
el cap de setmana del 5 i 6 de febrer. 

En l'agenda d'aquesta temporada 
repeteixen clàssics que, a més, són 
solidaris o bé tenen un component social 
en forma de beques d'ajuda als estudis. 
Es tracta del Trofeu Fundació Jesús Serra 
CDIA, els dies 23 i 24 de gener, i el Trofeu 
Open Fundació Jesús Serra, amb beques,  
el 27 i 28 de març.

El TOP CAEI FIS d'esquí alpí serà el 13  
i 14 de març i els Campionats d'Espanya-

Movistar de snowboardcross, skicross  
i slopestyle se celebraran del 27 al 29  
de març. Cal destacar també els Campionats 
d'Espanya de mushing del 31 de gener,  
que reuneixen els millors mushers de  
la península en un esport en què home  
i gossos formen un equip indissociable.

L'oferta de recintes esportius a Baqueira 
Beret és múltiple. Destaca l'Stadium  
de Beret, on els clubs locals entrenen els 
campions del futur; va ser precisament 
aquí que es van formar els olímpics Alex 
Puente –CAEI– o Juan del Campo –CEVA–. 
També es disposa de pista de trineus, pista 
de raquetes de neu, 7 quilòmetres marcats 
per a l'esquí de fons i un snowpark, funpark 
i boardercross. 

SERVEIS

3.4 - GASTRONOMIA I RESTAURACIÓ DIGITAL  
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BAQUEIRA
UN DESTÍ

SOSTENIBLE
El respecte pel medi ambient i la natura és intrínsec al bon funcionament d'una estació 

d'esquí i de muntanya, i Baqueira Beret no és ni de bon tros una excepció en aquest tema, 
més encara a la Val d'Aran, on es troba, en què va ser el primer destí de muntanya  
a rebre l'acreditació Biosphere el gener del 2014. Una certificació que reivindicava 
el medi ambient com un dels patrimonis del territori, així com el patrimoni cultural 

conservat al llarg de la història.  
 

Fruit d'aquest esforç, el mes de març del 2015 la Val d'Aran va ser finalista dels National 
Geographic Legacy Awards en la categoria de "Destination leadership", en què es premia 

els destins líders que demostren les millors pràctiques en la protecció de la natura  
i de la cultura i que, a més, treballen amb els seus visitants per sensibilitzar-los sobre  

la protecció del medi ambient.

L'ESTACIÓ D'ESQUÍ I DE MUNTANYA DE BAQUEIRA BERET CONTINUA  
IMPLEMENTANT I EXECUTANT DIFERENTS ACCIONS PER FOMENTAR  

LA SOSTENIBILITAT I L'AUTOSUFICIÈNCIA AL CENTRE HIVERNAL.

Una de les màximes de Baqueira és la de contri-
buir a crear un futur sostenible i tenir una visió  
a llarg termini, ajustant les seves operacions  
comercials i reduint la petjada de carboni. 
Aquestes mesures es queden curtes, i per això 
s'han implementat i planificat diferents accions 
per fomentar la sostenibilitat i l'autosuficiència 
de l'Estació d'esquí i de muntanya, dins i fora dels 
límits de les estacions, en detalls que semblen 
més obvis i en altres que poden passar més des-
apercebuts, però que també sumen al bé comú.

Tres són els pilars sobre els quals es basen 
aquestes polítiques: Consum energètic, gestió  
de residus i reciclatge i preservació de la  
muntanya i impacte ambiental. Diverses són  
les mesures que s'han implementat fa anys per  
reduir i racionalitzar el consum energètic, aplica-
des en camps tan diferents com l'optimització  
en la producció de neu artificial, la sala de  
màquines de l'estació, les millores en aïllament 
als restaurants o en l'aïllament i il·luminació 
eficient a l'Hotel Montarto.

Una declaració d'intencions que en aquest  
punt es concreta en quatre apartats. En el  
reciclatge de residus en obres –portats  
a abocadors de forma controlada–, en el  
reciclatge a restaurants i cafeteries –facili-
tant punts separats de recol·lecció de residus  
tant per a clients com per a treballadors –,  
en l'aposta pels forfets reutilitzables en lloc 
dels de paper –substituint l'antic format de 
forfet d'un sol ús pels de targeta recarrega-
ble amb l'objectiu de reduir els residus i les 
emissions necessàries per a la seva fabrica-
ció – i en la gestió de les aigües residuals.  

Un conjunt de mesures amb les quals  
Baqueira vol contribuir a crear un futur 
sostenible, un món més responsable  
i respectuós amb el medi ambient, fomentant 
la sostenibilitat i l'autosuficiència; una sèrie 
d'accions de què es beneficien l'estació  
mateixa, l'entorn natural en què es troba  
i els visitants de l'estació d'esquí i muntanya.

DOSSIER PREMSA TEMPORADA 21/22-04-



GENERAL ADULT
GENERAL INFANTIL

Nascuts entre 2010 i 2015

DIES CONSECUTIUS BaqueiraPASS BaqueiraTICKET BaqueiraPASS BaqueiraTICKET

1 DIA 55€ 59€ 36,5€ 39€

2 DIES 102€ 109,5€ 63€ 67,5€

3 DIES 151,5€ 162,5€ 94€ 101€

4 DIES 193€ 207€ 120,5€ 129,5€

5 DIES 232€ 249€ 147€ 157,5€

6 DIES 266,5€ 286€ 170,5€ 182,5€

7 DIES 289€ 310€ 181€ 194€

ESPECIALS PREU DIA TAQUILLES

Especial Passeig 18,5€

Especial Debutant Adult 22,5€

Especial Debutant Infantil 15€

Especial Tarde* 42€

 - 167 km esquiables: 
162 km pistes abalisades 
5 km itineraris fora-pista

 - 111pistes: 5 verdes (4 km.), 43 blaves 
(76 km.), 46 vermelles (63 km),  
17 negres (20 km).

 - 3 itineraris (5 km.)
 - 7 Km de circuit d’esquí nòrdic
 - 1 Snowpark, 1 Stadium de slalom,  

1 Audi-Ski Kronos, 1 Boardercross,  
1 Funpark i 1 circuit de conducció 
sobre neu Audi Driving Experience

 - Zona freeride
 - 36 remontes: 1 telecabina (9 plazas), 

19 telesillas (11 desembragables 
4x6, 7x4 y 7 pinza fija -5x3, 2x2-), 
10 telesquís (6 telesquís, 2 telesquí 
biplaza, 2 telecuerdas) y 7 cintas 
transportadoras.

 - Capacitat de transport: 61.363 
persones/hora

 - Moment de potència: 18.650
 - Cota màxima: 2.610m
 - Cota mínima: 1.500m
 - Desnivell: 1.110m
 - Àrea esquiable: 2.273Ha.

111 PISTES I 167 KM. DE DESCENSOS, SALTS,
DIVERSIÓ, PENDENTS SUAUS, EMOCIONS FORTES, RIURES,

I MOLTA, MOLTA, MOLTA NEU

 - Productors de neu: 745
 - Màquines per a preparació pistes: 15

DADES TÈCNIQUES TEMPORADA 21/22
-05-

FORFETS TEMPORADA 2021-2022

SERVEIS COMPLEMENTARIS

Assegurança d’accident NO inclòs.* Venda de forfets de tarde a partir de les 13:30h.
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 - 7 Locals de lloguer i reparació d’esquís
 - Total aparcaments: 7 amb un total de 5.040 

vehicles
 - 24 Cafeteries, restaurants i pàrrecs a pistes
 - Baqueira SnowCAMP: 4 Parcs infantils de neu
 - 3 Punts assistència mèdica 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 TEMPORADA 21/22
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DESEMBRE

06 Salomon Quest Challenge  

11-12 Trofeo Fundació Jesús Serra 2020/2021 

14 ETEVA Proves d'accés  

18-19 
Memorial Blanca Fernández Ochoa. Campionat d'Espanya 
FIS (RFEDI) CAEI - Naut Aran Aran ski de fons

20 - 21 Copa d'Espanya Inclusiva (RFEDI)   

MARÇ    

5 - 6 Trofeu Fundació Jesús Serra 2021/2022

11 -13  Top CAEI FIS. Esquí alpino GS / SG / SL

18-20 Campionat d'Espanya de Snowboardcross i Skicross

25-27 Final Campionat d'Espanya U14-U16 Audi Quattro Cup

ABRIL 

13 Carrera social MAC / Ainhoa Ibarra

14 Carrera social COPOS / Escuela Aranesa

15 Carrera social SKI CAMP, Era Escola

16 Carrera social CEVA Test d'Or

17 Carrera social CAEI

18 Carrera personal

FEBRER

01 - 02 Pyrenees EDF Rce Mushing (WC) 

05
Marxa Beret
Campionat d'Espanya Sprint Salomon FIS
Trofeu Belén Jordana 

06 Marxa Beret

12 - 13
Trofeu Amics de Montgarri Audi Quattro Cup U12/10  
amb GS i Combi Race

19 - 20
Campionat de Fons de Navarra i Euskadi 
Banked Slalom Landing

26 - 27
BBB Ski&Snowboard Race 
EM ARÁN

GENER

08-09 
Carrera de fons Campionat Navarra/Euskadi TBC
Memorial Montse Coromines CEVA U14-U16

16 Dia Mundial de la Neu. World Snow Day (FIS)

22-28 Freeride World Tour 2022

28-30 
Campionat d'Espanya de mushing sprint
Trofeu Fundació Jesús Serra Inclusiu

31-2 Pyrenees EDF Rce Mushing (WC)

* La celebració dels esdeveniments programats
 queda subjecte a la situació sanitària a cada 
moment de la temporada.
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OFERTA HOTELERA, 
ALLOTJAMENT

PER A RESERVES: WWW.VIAJES.BAQUEIRA.ES

DOSSIER PREMSA TEMPORADA 21/22-07-

LA VAL D’ARAN
Al Pirineu de la província de Lleida està a la Val 
d’Aran, única vall de caràcter atlàntic d’Espanya  
és una zona privilegiada per la qualitat de la seva 
neu. Allà concretament al Plà de Beret, neixen els 
rius Garona i Noguera Pallaresa.

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, donadala 
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”
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LES VALLS D’ÀNEU 
Les Valls d’Aneu són unes valls limítrof
es 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’església 
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.

OFERTA HOTELERA



UN COP D’ULL  
AL PASSAT

LES NOSTRES FITES
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 
Dossau 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 superfície 
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.

DOSSIER PREMSA TEMPORADA 21/22-08-
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 desconges-
tionar altres zones.

El 1999 la posada en marxa del segon 
telecadira de sis places desembragable  
de l’estació “Dera Reina” a Beret va millo-
rar 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 ampli-
ació del Bar i un nou edifici que alberga un 
restaurant. També a Beret es va inaugurar 
un nou edifici amb lloguer d’esquís.
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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 aparca-
ment 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 desem-
bragable 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 debu-
tants 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 (ver-
mella) i la Pala Gran (negra).

La principal novetat del 2005 va ser la instal·la-
ció 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 remodela-
da. Els teleesquís Pastores van ser desmuntats  
i el teleesquí Rabadà i les cintes transportado-
res 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 Espa-
nya, 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 opti-
mitzar 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 telecabi-
na 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. 

LES NOSTRES FITES
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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 Viat-
ges 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 
clientsfos el més còmode 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.

Al 2019 la cota més alta de Baqueira va 
arribat fins els 2.610 m guanyant 100 m de 

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 inau-
guració 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 tra-
çar 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 condicionar 
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 street view.

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 repar-
tits 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 pro-
ductors 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 res-
taurant 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. 

desnivell gràcies a la instal·lació del telesquí 
Baciver fins al Cap del mateix nom.  
Des d’aquesta temporada Baqueira Beret 
ofereix descensos de més de 1.100m 
fins la base a Baqueira 1.500. Instal·lació 
del Funpark al Clot der Os (Beret) 
seguint amb la política d’oferir noves 
experiències als esquiadors. Organització, 
per segona vegada, de la Copa del Món de 
Snowboardcross FIS al març amb gran èxit 
esportiu, d’assistència i mediàtic.

El 2020 és la temporada marcada per  
la irrupció del covid-19, que va obligar 
l'estació a tancar un mes abans del que 
estava previst a causa del confinament 
imposat a tot Espanya per a la lluita 
contra la pandèmia. Durant l'hivern es va 
aprofundir en la transformació digital de 
Baqueira Beret per oferir una gamma cada 
cop més àmplia de serveis, entre els quals 
destaca com a estrella el BaqueiraPASS,  
que millora l'experiència d'usuari. 

El 2021, una temporada diferent de causa  
de la pandèmia de COVID-19, l'Estació  
es va veure afectada per les restriccions 
d'accés entre comunitats. Però amb el 
compromís d'haver estat oberts parcialment 
des del primer fins a l'últim dia de la 
temporada.

LES NOSTRES FITES



Contacte premsa:
prensa@baqueira.es

973 63 90 44 - 682 279 576

OFICINA DE BAQUEIRA BERET
Cota 1500-25598 Naut Aran

Tel. estació i reserves: 973 63 90 00
Información de la nieve: 973 639 025

e-mail: viajes@baqueira.es

VOYAGES BAQUEIRA BERET 
EN TOULOUSE

39, Rue Pharaon - 31000-Toulouse
Tel. +33 534 337 630 

e-mail: toulouse@baqueira.fr


