
Valais, Innsbruck i Dolomites, tres apos-
tes per l’avió
Les tres grans apostes alpines per l’esquí d’avió amb

sortida des de l’aeroport del Prat i Girona són, ara

per ara, el Valais suís, Innsbruck a Àustria, i

Dolomites a Itàlia, fruit d’una sinergia amb Easy Jet,

Skyeurope i Ryanair respectivament.

Valais (Suïssa)

La joia de la corona és Zermatt, l ’oportunitat

d’esquiar als peus del Cervin per 75 francs suïssos

(uns 48,5 euros) per forfet de dia en una progressió

de descomptes que arriba als 424 (274 euros) per

setmana per un total de 313 quilòmetres de pistes,

encara que existeix la possibilitat de travessar també

a Itàlia i gaudir de l’àrea de Cervinia.

Verbier, un altre paradís, té 150 quilòmetres esquia-

bles i, en aquest cas, el cim que corona l’estació és el

Mont-fort. Els preus, oscil·len entre els 59 francs del

forfet diari i els 313 del setmanal. També es pot

ampliar el domini a tota la zona denominada 4 Valls

que comprèn un total de 410 quilòmetres de pistes.

Altres destins del Valais són Crans-Montana (65-

309 francs i 140 quilòmetres de domini) i Saas-Fee

(61-340 i 145 quilòmetres al costat de l’àrea de

Saastal). L’oferta la completen secrets encara guar-

dats com les estacions de Vals d’Anniviers, somni

daurat dels amants del ‘freeride’.

Innsbruck (Àustria)

Els Jocs Olímpics han deixat empremta en aquesta

regió d’esquí que té vuit àrees englobades en el

Olympia Skiworld Innsbruck i enllaçades pel forfet

‘Innsbruck Glacera Skipass’.

La suma total de pistes dóna la xifra de 270 quilòme-

tres, amb 75 remuntadors i un preu per al forfet de

sis dies de 155 euros. També s’ha previst la possibi-

litat que algú no es vulgui perdre altres mites prò-

xims de l’esquí austríac i s’ha preparat un forfet com-

binat amb Kitzbuhel i Arlbert amb un total de 700

quilòmetres de pistes i 220 remuntadors.

A més, cada esquiador que dorm almenys una nit a

Innsbruck o en un dels seus 25 pobles té dret a la

targeta ‘Club Innsbruck’ per obtenir reduccions en

la compra de forfets, transports públics i ús gratuït

de guarderies d’esquí, així com participació sense

cost en excursions amb llanternes.

Val di Sole (Itàlia)

En plenes Dolomites, Val di Sole disposa de quatre

àrees esquiables integrades en el gran domini

Skirama, d’on forma part la guinda del pastís:

Madonna di Campiglio. En total, 340 quilòmetres de

pistes, 280 innivats, amb instal·lacions de remunta-

dor que arriben als 3.000 metres per arribar a la

glacera Presena-Tonale. Les altres àrees que formen

part del Skirama són Andalo-Fai della Paganilla,

Monte Bondone, i Folgaria-Lavarone.

El forfet Skipass Superskirama oscil·la per dia entre

els 34 i els 37 euros en funció del fet que s’estigui en

temporada baixa o alta -del 17 de desembre al 8 de

gener i del 28 de gener al 12 de març-. Els descomp-

tes se succeeixen amb la contractació de major nom-

bre de jornades. El forfet d’una setmana se situa

entre els 178 i els 202 euros.
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Reportatge
Aquests arguments són més que contundents, però

el factor econòmic encara impressiona més. El preu

de la gasolina més els peatges que pertoquen per

desplaçar-se a una de les nostres estacions pròxi-

mes porta a una suma que tothom té al cap. L’escàn-

dol arriba amb el dels avions: Barcelona-Ginebra amb

Easy Jet, des de 29,99 euros per trajecte.

Barcelona-Salzburg amb Skyeurope, des de 25.

Girona-Milà: gratis!

I encara hi ha més. Les estacions pirinenques són

magnífiques pel que fa a condicions, a paisatges, a

meteorologia i, a més, són les nostres, però qui no

somia amb una escapada als Alps en dues hores

invertint amb prou feines un bitllet de 50 euros en

el desplaçament. Les companyies de vols de baix

cost han vist que el seu pròxim pas anava cap al

món de l’esquí i no han dubtat a llançar la seva

aposta. La globalització també ha arribat a l’esport

blanc i Catalunya ha estat de les primeres a sortir-

ne beneficiada.

Easy Jet, pionera en aquesta moda amb un anunci

en què unes vaques apareixien vestides d’esquiado-

res i que es va penjar per tot Barcelona, ha confir-

mat el seu posicionament amb la consolidació de

dues línies entre Barcelona i Ginebra, i una altra

que connecta la Ciutat Comtal amb Basilea. L’esquí

suís es connecta així amb el català i les estacions

d’aquell país han tardat poc a desplegar tot el seu

mercat sobre els seus nous clients dels Pirineus,

als quals volen seduir amb la qualitat de la seva neu

i els seus quilòmetres de pista.

El català, idioma habitual a les 
pistes suïsses
L’àrea del Valais, que reuneix un bon nombre

d’instal·lacions, algunes del renom de la de Zermatt, ha

enviat els seus responsables a Barcelona perquè con-

tactin amb la seva nova realitat i tinguin informació de

primera mà sobre els gusts dels esquiadors catalans. 

Olivier Summermatter, de Zermatt, admet el creixe-

ment que ha experimentat el nombre de visitants de

més enl là dels Pir ineus a les seves pistes.

Summermatter explica obertament que el nombre de

visitants espanyols que van tenir la temporada passa-

da va superar els deu mil i que la majoria d’ells pro-

cedien de Catalunya, a la qual ara han convertit en

mercat preferent. Els catalans que van gaudir del

somni d’esquiar als peus de la mítica muntanya

Cervin, Matterhorn en alemany, segons els càlculs

dels responsables de Zermatt, van ser més de deu

mil, una xifra que a més es preveu en línia creixent

els anys vinents.

Aquests nombre augmenten evidentment gràcies a

avantatges alpins com la possibilitat de lliscar sobre

neu en ple estiu, gràcies a l’àrea que s’habilita sobre

les glaceres. Espanya, encara que des de l’oficina de

turisme de Valais no es dubta a parlar de Catalunya,

s’ha convertit ja en el setè país pel que fa a clients de

l’esquí suís, tan sols per darrere del mateix país,

De Barcelona a l’estació europea somiada en un mínim

de dues hores i un màxim de quatre. Barcelona-Ginebra:

hora i mitja. Barcelona-Salzburg: dues hores, i Girona-

Milà i d’allà a les Dolomites: hora i trenta-cinc, i per un

preu més que econòmic: Barcelona-Ginebra amb Easy

Jet, des de 29,99 euros per trajecte. Barcelona-

Salzburg amb Skyeurope, des de 25, i Girona-Milà:

gratis! Què, encara no has connectat l’ordinador per fer

la reserva dels billets via ‘on line’.

Des de sempre els catalans som una gent que acostuma a viatjar, que li agrada. I

en el tema de l’esquí no és una excepció. Ja fa força anys que molts esquiadors

tenen en els Alps un dels destins fixos de la temporada, ja sigui per la bona neu

que acostumen a tenir, per la qualitat de les seves estacions o pel sols fet de

conèixer nous dominis esquiables. Normalment sempre es viatja en cotxe, patint

llargues hores assegut en un recinte de pocs metres quadrats, però pocs són les

persones aficionades que es paren a pensar que també poden fer-ho en avió i per

un preu més que raonable, més darrerament que hi ha vàries línies de baix cost

que connecten Catalunya i els Alps. Durada del viatge Barcelona-Pirineus: entre

dos i quatre hores de mitjana en funció de l’estació d’esquí escollida. Durada del

viatge Barcelona-Ginebra: hora i mitja. Barcelona-Salzburg: dues hores, i Girona-

Milà i d’allà a les Dolomites: hora i trenta-cinc.

Esquiar als peus de la mítica muntanya

Cervin, Matterhorn en alemany, és el

somni de tot esquiador.

Cada cop són més els catalans que deci-

deixen anar a Àustria.�

�
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Alemanya, França, Gran Bretanya, Itàlia i Holanda. El

mateix manifesta sobre l’afluència de catalans des-

prés de la consolidació de les línies de baix cost un

altre responsable d’una estació mítica de Suïssa com

és Verbier, Pierre-Yves Délèze, al qual també li ha

sorprès l ’augment espectacular en el nombre

d’esquiadors catalans que acudeixen a les seves pis-

tes. Pierre-Yves s’atreveix a dir que ja no suposa un

fet extraordinari escoltar converses en català quan

s’esquia per Verbier com ha pogut comprovar in situ

en més d’una ocasió. 

Aquest responsable d’estació també vincula de forma

indubtable l’afluència de catalans a les seves pistes

amb la proliferació de línies de baix cost.

Una alternativa a Easy Jet l’ofereix Air Berlín, encara

que en aquest cas amb un vol a Zuric que també per-

met el posterior trasllat a les estacions d’esquí amb

tren o vehicle de lloguer.

Els alpins ara esquien als Pirineus
L’efecte de les linies de baix cost és també

reversible. Els ‘alpins’, els que habitualment

gaudeixen de l’esquí al centre d’Europa, aprofi-

ten també les ofertes en vols per lliscar als

Pirineus. Són molts els responsables d’esta-

cions catalanes que reconeixen l’arribada

d’aquests nous clients a les seves pistes.

A Andorra també s’ha notat l’afluència d’aquest

perfil d’esquiador, segons confirma Marta

Rotés, d’Ski Andorra, qui ja té molt en compte

el paquet que integren els ‘alpins’.

Rotés explica que aquest públic, que arriba amb

línies de vol de baix cost a Barcelona i Girona,

negocien la seva estada a través d’Internet, des

del transport per arribar a l’estació fins a l’hos-

talatge. El principal atractiu que s’ofereix des

dels Pirineus als ‘alpins’ és la bonança clima-

tològica tot i que també el postesquí amb una

oferta d’oci que segueix paràmetres dels utilit-

zats amb el turisme d’estiu.  

Pura sessió de powder a Suïssa.�

Àustria també al·lucina amb l’arribada
dels catalans
Els austríacs també al·lucinen amb l’arribada massiva

d’esquiadors de Catalunya a les seves pistes, i tam-

poc no dubten a atribuir-lo a l’explotació d’aquest mer-

cat que han iniciat les companyies aèries denomina-

des de 'low cost’.

L’empresa que ha fet l’aposta definitiva ha estat

Skyeurope, que des del passat tres de desembre i

fins al 25 de març explotarà una línia que connectarà

en tan sols dues hores Barcelona i Salzburg. Els

dimarts i els dissabtes es podrà volar amb aquesta

companyia que, en menys de dues hores, et portarà a

un altre paradís de l’esquí, perquè aquí qui més ha

posat l’ull a Catalunya és l’olímpica Innsbruck.

Silvana Giuliani és responsable de l’oficina de turisme

d’aquesta àrea esquiable austríaca i tampoc no ha

dubtat a desplaçar-se a Barcelona per donar a conèi-

xer la seva oferta una vegada que les distàncies s’han

escurçat gràcies a les línies aèries de baix cost.

Giuliani encara no té xifres com passa a Suïssa, on

Easy Jet opera des de fa més temps, però està con-

vençuda que l’augment d’esquiadors catalans a

Innsbruck serà espectacular.

La representant d’aquesta macroestació desplaçada

a Barcelona sap que Salzburg també ofereix opcions

d’esquí, però està segura que aquells que viatgin des

de Catalunya a Àustria voldran gaudir d’un mite blanc

i no dubta que els pocs quilòmetres que separen

Innsbruck de l’aeroport de destí de Skyeurope no

seran impediment, per a la qual cosa hi ha en marxa

un servei d’automòbils de lloguer que es consideren la

millor manera de completar el trasllat i de disposar

d’autonomia per visitar la zona en les hores d’aprés-

ski. La posada en marxa del vol Barcelona-Salzburg

per 25 euros ha fet que els responsables de l’estació

llancin una oferta de forfet de sis dies per 155 per

captar aquests nous clients d’avió.

Una altra opció de vol l’ofereix la companyia Air Berlín,

que també disposa de línia a Salzburg i a Munic, des

d’on s’accedeix a les estacions d’esquí amb opcions

entre les quals també es troben Zell am See o

Saalbach, dos destins que també tenen una gran tira-

da entre els nostres esquiadors.

I vols gratis des de Girona
De tota manera la cara de ximple se’t queda si consultes els vols als Alps de la

companyia irlandesa Ryanair, que té la seva base catalana a l’aeroport de Girona.

Els que tenen experiència a contractar viatges d’aquest tipus per Internet saben

que això és veritat, però els neòfits es poden quedar amb la boca oberta quan

comprovin que poden adquirir un bitllet a Milà o Venècia sense pagar un sol euro,

encara que les taxes estan excloses.

Aquesta companyia ha creat en la seva pàgina web un accés directe (ski site) que

informa sobre les estacions a les quals es pot accedir des d’aquests dos destins

italians, els únics de la seva oferta blanca als quals es vola des de Girona. La clau

per aconseguir el vol gratis, com passa amb totes les companyies de baix cost

consisteix a comprar el bitllet amb la màxima anticipació possible i fora de dates

destacades al calendari.

Si l’opció escollida és Milà cal tenir en compte que l’aeroport en el qual s’aterrarà

en realitat és el d’Orio al Serio, a Bèrgam, i que, des d’allà, tenim accés a pistes

com les que porten el nom de la ciutat, les de Lecho, Sondrio, Livingno o Ponte de

Legno, encara que les destacades serien les de Como, on hi ha el famós llac, i,

sobretot, les de Bormio. 

A aquesta última estació, escenari del Mundial del 2005, podem arribar-hi, com

sempre, amb cotxe de lloguer, però també amb el tren que agafarem a Milà, a on

ens traslladarà un autobús des de l’aeroport, el mateix mitjà que utilitzarem per a

l’últim tram del recorregut, des de Tirano fins a la neu.

L’altra opció que brinda Ryanair és volar des de Girona fins a Venècia, encara que

en aquest cas el destí real és Treviso i, d’allà, fins a les Dolomites i noms tan sug-

gerents com Madonna di Campiglio, però també San Martino di Castrozza, Selva

di val Gardena, Cortina d’Ampezzo, Alta Pusteria i Alta Badia. Antonella Awselmi,

responsable turística de Val di Sole, cor de les Dolomites, és una altra de les que

s’ha desplaçat a Catalunya per promocionar un destí al qual cada vegada s’acos-

ten més esquiadors pirinencs. Awselmi admet que la principal raó de l’arribada de

catalans a practicar esquí a Itàlia és a causa de l’auge de les línies de baix cost i,

per acollir a aquests nous ‘veïns’, s’han confeccionat diferents ofertes d’allotja-

ment i forfet i inaugurat trajectes d’autobús que connecten amb l’aeroport a preus

adequats, encara que serà la inversió més gran en desplaçament si el vol va sortir

per zero euros.

Creixement d'aquest model de passatgers
De l’èxit d’aquestes primeres combinacions entre avió i esquí dependrà que altres

companyies de baix cost apostin per aquest tipus de clients, encara que Easy Jet

ja dóna per consolidat el mercat i ensenya el camí a seguir després de calcular

que, des del 2004 fins al 2008, el creixement a Europa d’aquest model de pas-

satgers que contracta vols a preus molt baixos serà d’un 4.8 per cent anual i d’un

6 a tot el món. La primera línia Barcelona-Ginebra es va estrenar el 28 de juliol de

1999; la de Barcelona-Basilea el 17 de juny d’aquest any; i això no ha fet més que

començar, encara que aquí va una última pista per als més atrevits: vols a Oslo

per 79 euros amb Sterling.dk i, tranquils, que de neu no en falta.❄

Els Alps italians, per cortesia de Vueling
Vueling, companyia espanyola de baix cost, té també

un vol a l’aeroport milanès de Malpensa, des d’on es

parteix cap al Vall d’Aosta, un altre mite més de

l’esquí alpí. El consorci turístic de La Thuile, conscient

de l’arribada d’esquiadors amb un nou perfil, entre

ells els catalans, inaugura un transport específic els

dissabtes i diumenges des de Malpensa fins al seu

domini esquiable.

Els cims principals d’aquest paradís de l’esquí van

des del Cervin, aquesta vegada pel seu vessant italià,

fins al Monte Rosa, Gran Paradiso o Montblanc. Els

avions de Vueling parteixen del Prat i el preu per tra-

jecte, si no s’és molt exigent amb les dates i s’adqui-

reixen els bitllets amb la suficient antelació, és de 10

euros, és a dir, 20 més taxes en total.

Els amants del fora pista tenen un munt

de llocs per passar-s'ho bé.
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Els teus esquís paguen més 
El bitllet que hauràs de pagar pels teus esquís si vols

que t’acompanyin als Alps podria costar-te més que

el teu, si has trobat una bona oferta o, sobretot, si el

viatge t’ha sortit de franc.

Si el preu del teu transport està en funció de

l’antelació amb què facis la reserva o la sort que

tinguis en la teva navegació per internet, l’import

del material és fix, i pot arribar fàcilment als 50

euros entre anar i tornar. 

L’única companyia que ofereix de franc el bitllet dels

esquís o la planxa de surf és Airberlin, que no cobra

ni un euro i tampoc obliga a avisar amb temps que

viatges amb aquest material. 

Amb Skyeurope hauràs d’abonar 15 euros, preu que

puja fins als 25 euros amb Ryanair i es mou a

Easyjet, entre els 22,50 dels esquís i els 24 de la

planxa de surf.

Easyjet i Ryanair adverteixen a més, a les seves pàgi-

nes web que el transport de material d’esquí es farà

‘a compte i risc del client' i aconsellen que es tregui

una assegurança privada a més de recomanar, en el

cas de la companyia que opera des de Girona, una

reserva previ pagament per tots els equipaments

esportius en el moment de contractar el viatge.

Tots aquests preus i condicions es poden consultar a

les pàgines electròniques de les diferents companyies

a l’apartat d’equipatge.

Relació de direccions
Easyjet.com: Barcelona a Ginebra.

Vueling.com: Barcelona a Milà.

Airberlin.com: Barcelona a Salzburg, Zuric i

Munic.

Skyeurope.com: Barcelona a Salzburg.

Ryanair.com: Girona a Milà (Bèrgam) i Venècia

(Treviso).

Més informació
Turisme d'Àustria: 93 205 03 73 i www.aus-

tria.info

Valais Tourisme: 619 37 32 23 i www.matter-

horustate.com

Suïssa Turisme: 93 414 58 74 i www.myswit-

zerland.com

Turisme Itàlia: 915 670 670 i www.enit.it

Turisme França: 93 304 04 53 i www.francegui-

de.com


