
             NOTA PELS USUARIS DE LES INSTAL·LACIONS 
 
 
 
1. Per la utilització dels remuntadors és imprescindible portar qualsevol tipus de forfet o 
abonament expedit per l’estació. 
 
2. Els forfets només seran vàlids per la data indicada en els mateixos i si són de lliure elecció 
per la temporada en curs. 
 
3. Els forfets són personals i intransferibles i el seu import no serà reemborsat per cap motiu. 
L’abonament de temporada i les seves invitacions, a l’igual que la resta d’abonaments a la 
carta, és personal intransferible. L’ús indegut de qualsevol abonament implica la retirada 
d’aquest per la resta de la temporada.  
 
4. En cas de pèrdua o robatori no s’expedeixen duplicats d’abonaments ni de forfets. 
 
5. L’abonament de temporada es durà en lloc visible o en el seu cas es mostrarà al personal de 
l’estació quan en sigui requerit. 
 
6. El forfet de varis dies es dispensa en suport de cartró plastificat i s’utilitzarà en les mateixes 
condicions que el forfet de temporada. 
 
7. El forfet d’1 o 2 dies es dispensa en format adhesiu i es durà de forma visible i subjectat a 
qualsevol peça de vestir de l’esquiador, llevat dels accessoris (guans, gorro, ulleres, etc). 
 
8. Tot esquiador estarà obligat a identificar-se a requeriment dels empleats de l’estació. 
 
9. Qualsevol forfet o abonament pot ser retirat i invalidat per ús indegut, conducta irregular o 
incidents provocats pel portador. 
 
10. El preu del forfet serà segons la tarifa vigent de cada temporada, publicada pels mitjans 
adequats dels que disposa l’estació. 
 
11. El personal de l’estació us indicarà i informarà sobre qualsevol contingència no indicada 
anteriorment. 
 

 
 
1. El domini esquiable La Molina+Masella, conegut també per ALP 2500, ofereix 135 km 
esquiables. El sector comú entre La Molina+Masella és coneix amb el nom de Dues Estacions. 
Les cruïlles entre les estacions estan convenientment senyalitzades en aquest sector.                                               
 
2. Si no es coneix el domini esquiable d’ALP 2500 cal llegir la senyalització a pistes, en 
particular en el sector de Dues Estacions. 
 
3. Esquiar pel domini esquiable de La Molina+Masella requereix un forfet o un abonament 
d’ALP 2500. Amb un forfet o un abonament d’una estació no es pot esquiar a l’altra. Passar 
d’una estació a l’altra sense un forfet o un abonament d’ALP 2500 implica tornar amb el forfet 
de retorn que cal adquirir a les taquilles, situades a la base de les respectives estacions. 
 
 
Per més informació podeu dirigir-vos a les oficines d’atenció al client. 
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