■ Comunicat de premsa ■

La Molina, molt més que una estació d’esquí


L’estació de la Cerdanya compta amb un ampli ventall de propostes
per al públic no esquiador: passeig en telecabina, pista de gel, circuit
de conducció sobre gel, excursions amb màquines trepitjaneu,
circuits de raquetes de neu, tubbing i parc d’aventura als arbres, entre
moltes altres opcions



Aquesta temporada, a més, La Molina celebra el 75è aniversari de la
instal·lació del primer remuntador mecànic i, per aquest motiu, ha
preparat un seguit d’esdeveniments, competicions, curses i actes per
a tothom

La Molina, a tan sols 150 quilòmetres de Barcelona i a 20 quilòmetres de Puigcerdà, està
dissenyada per a tots els públics: no només és el destí ideal per a esquiadors i
snowboarders, amb els seus 68 quilòmetres repartits en 63 pistes, sinó que també és
l’escenari perfecte per a totes aquelles persones que els agrada gaudir de la neu sense
haver de calçar-se els esquís o pujar a una taula de snowboard.
En aquest sentit, doncs, l’estació de la Cerdanya posa a l’abast dels visitants un ampli
ventall d’activitats alternatives, entre les quals destaquen les excursions amb màquines
trepitjaneu, que brinden sensacions úniques i inoblidables, tot admirant el paisatge que
envolta La Molina; els circuits senyalitzats per fer sortides amb raquetes de neu per
descobrir el fantàstic entorn natural del Pirineu; així com les rutes en trineus o segways.
A més, els visitants tenen la possibilitat de viure l’anomenada experiència 360 de La
Molina, per aprendre a conduir sobre la neu i el gel o bé participar en una cursa de karts.
L’estació també està pensada per als menuts, que poden jugar en les dues pistes de
tubbing de La Molina, una ubicada a la zona familiar de la pista El Bosquet i l’altra al Coll
de Pal, o el parc d’aventura als arbres, el qual compta amb un circuit per dalt dels
arbres amb tirolines, ponts tibetans, ponts de mico, salts de Tarzan, entre d’altres.
La Molina, a més, disposa de propostes on relaxar-se i desconnectar de la rutina, com la
zona de chill out de la cafeteria Costa Rasa, on es pot gaudir d’un paisatge
impressionant, o els sopars al Niu de l’Àliga, refugi situat a la zona més alta de l'estació,
a la cota 2.500. Un cop a dalt, els visitants gaudeixen d'espectaculars vistes de les valls
de La Cerdanya, Berguedà i Ripollès, un lloc immillorable per veure la posta de sol i
després d’un bon sopar fer una baixada nocturna amb la llum de les torxes.
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75è aniversari
Aquestes activitats se sumen a l’ampli ventall de propostes que ha preparat l’estació amb
motiu del 75è aniversari de la instal·lació del primer remuntador a tot l’Estat com, per
exemple, la Jornada retro i Nit de les 75 torxes (17 de febrer), el dia dels Nens (28 de
febrer) o l’Estima Fest (el 3 de març) on presentarà el seu nou disc el grup català Els
Amics de les Arts.
Per a més informació: www.lamolina.cat
22 de gener de 2018
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