
EMPRESA AVANTATGES OBSERVACIONS
Taller reparació Masella 20% de descompte en el taller de l'Estació Presentar Abonament + Val del talonari. Vàlid fins 1/5/22

Escape the town 10% de descompte en un escape room a l'aire lliure  www.escapethetown.es Presentar Abonament + Val del talonari. Vàlid fins 1/5/22
Cerdanya Wellness 10%  descompte en massatges i tractaments al wellness Presentar Abonament + Val del talonari. Vàlid fins 1/5/22

Ecoresort www.cerdanyaecoresort.com
Cerdanya Wellness           eco 10% de descompte en allotjament: Hotel, bungalow Presentar Abonament + Val del talonari. Vàlid fins 1/5/22

Ecoresort o apartament www.cerdanyaecoresort.com
Globubolg 10% de descompte  en viatge en globus   www.globubolg.com Presentar Abonament + Val del talonari. Vàlid fins 1/5/22

Globus de la Cerdanya 10% de descompte en Viatge en globus   www.globospi.com Presentar Abonament + Val del talonari. Vàlid fins 1/5/22
Joiera HELIO'S 10% de descompte a la joieria HELIOS 

c/ Major, 3 Puigcerdà www.joieriahelios.com
Poliesportiu Puigcerdà 10% de descompte en l'entrada a la pista de gel o piscina   

Reserva prèvia de la piscina  a  www.puigcerda.cat
Eoliskite de l'Estartit 20% de dte. en una classe de Kitesurf, Paddlesurf, Presentar Abonament + Val del talonari. Vàlid fins 1/5/22

Windsurf o Catamarà  www.eoliskite.com
BIOESPAIosteopatia                        10% de descompte en la 1a visita - c/del Raval, 84 baixos, 1 Bagà Presentar Abonament + Val del talonari. Vàlid fins 1/5/2022

 Lluís Vidal i Esplà Reserva: osteobarna@hotmail.es
Elan Sorteig d'1 equip d'esquí jugant amb els darrers Presentar Abonament + Val del talonari-Sorteig 22/12/21

4 números de l'Abonament

    Aquests avantatges  es lliuren amb un talonari que conté vals d'invitació (Forfets + Avantatges) i que et donarem al recollir l'abonament. I recorda

que si has recarregat el teu abonament online, amb el número WTP, passa per Oficines d'Atenció a l'Esquiador del Pla de Masella a recollir-lo. 
    Els avantatge són personals i intransferibles.
   Els vals d'invitació sempre han d'anar acompanyats de l'abonament + DNI per poder bescanviar-lo a cada una dels establiments col·laboradors.

AVANTATGES PER ALS

TITULARS DELS ABONAMENTS DE TEMPORADA, FEINERS 

I NO DISSABTES 
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