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L’experiència pot espantar una mica d’entrada, però
també pot excitar força, ja que no sempre es té l’opor-
tunitat de gaudir d’una estada en un hotel de gel, a més
de 2.000 metres d’alçada. La proposta d’aquesta
aventura està oberta a totes les persones amants dels
esports d’hivern, de la natura i de la muntanya, que
reben amb els braços oberts una nova proposta més
que engrescadora, on tot està pensat fins al detall més
insospitat perquè l’estada sigui recordada per sempre
més. 

Aquest és el setè iglú 
que es construeix 

a Europa

L’Iglú hotel Grandvalira és com un establiment hoteler
més, amb la diferència que en comptes de fusta i
moqueta hi ha gel i més gel. Aquest fet pot tirar enre-
re les persones més fredoliques, però s’ha de dir que
dins de l’hotel la temperatura mitjana és de 0 a 4º C,
amb una sensació de calidesa degut al sistema d’abric
dels iglús inventat pels esquimals, i que els iglús dor-
mitoris estan pensats per suportar temperatures de
fins a –50ºC a l’exterior, i les situacions més extremes
que en puguem imaginar.

21 iglús, per a tots els gustos
L’Iglú hotel de Grandvalira no ha estat dissenyat pels
esquimals, sinó per l’empresa Iglú Dorf, que ha fet pos-
sible l’únic iglú del sud d’Europa –el setè que es cons-
trueix a Europa. La resta es troben a Suïssa, Alemanya
i Finlàndia–, amb els seus 21 iglús, iglús jacuzzi, una
sala de te i un iglú restaurant. En concret, hi ha dos
iglús estàndard amb capacitat de fins a sis persones
en habitació compartida, quatre iglús romàntics per a
dues persones, dos iglús Plus per a dues persones
amb WC privat i un iglú romàntic suite per a dues per-
sones, amb WC i jacuzzi privat. La seva capacitat dor-
mitori és de fins a 32 persones. Tots els iglús estan

decorats peça a peça per diferents artistes, i tots els
llits dels dormitoris dels iglús estan equipats amb
materials específics per combatre les condicions
extremes. Per tant, es pot escollir des de passar una
nit amb els amics o família en un iglú amb capacitat de
fins a sis persones, o bé en una suite romàntica per
sorprendre la parella amb una vetllada que no oblidarà
fàcilment.

Iglús amb jacuzzi
L’hotel del glaç disposa a més de dos originals iglús
amb jacuzzi, un d’ells privat pels hostes de la suite, els
quals no són tancats. Tenen el sostre obert, per gau-
dir de l’espectacle dels estels, a la vegada que es gau-
deix d’un hidromassatge a una temperatura de 36º C.
L’Iglú hotel Grandvalira, com qualsevol altre hotel,
compte amb un restaurant amb capacitat per a 64
persones i un bar on entren bé cent persones de peu,
i són aquestes dues instal.lacions les més grans del
complex, amb vuit metres d’alçada, ja que la resta
d’iglús en tenen quatre.

Per construir l’iglú 
s’han mogut 

3.000 tones de neu

El restaurant és el lloc perfecte per començar una nit
romàntica, mentre es degusten les millors fondues de
formatge acompanyades d’un vi calent. Una sensació
de calidesa i d’acolliment que es manté en cadascun
dels metres quadrats del complex, tot i que l’iglú no
disposa d’aigua corrent, es congelarien les canonades,
ni de llum corrent, però milers d’espelmes s’encenen
cada dia per il.luminar i donar caliu a totes les estan-
ces. Una experiència única que es pot viure a partir de
99 euros, un preu a l’abast de moltes butxaques, que
et transportarà a un món que sempre havies somiat i
que ara pots fer realitat. !
www.grandvalira.com i 00 376 80 10 64.

Iglú Hotel Grandvalira
L’estada dels teus somnis

Reportatge

Aquesta temporada d’h ivern es pot v iure a
Grandvalira una experiència del tot inoblidable: dormir
en un iglú a més de 2.000 metres d’alçada, amb
totes les comoditats d’un establiment hoteler en ús,
però al mig de la muntanya, envoltat de neu i natura.

Celes Piedrabuena 
Grandvalira
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Material que cal portar a l’Iglú Hotel
Normalment, quan es va a un hotel ja se sap què s’ha
de posar a la maleta, però potser si vols anar a l’Iglú-
Hotel de Grandvalira, hauràs de tenir present que
s’ha d’anar ben equipat i que habitualment la tempe-
ratura està a 0º C. Per tant, es recomana dur el
següent equipatge:
- Roba de neu calenta, com per anar a esquiar.

Evitar els texans i les sabatilles esportives
- Calçat calent i confortable, tipus botes després

d’esquiar o Moonboots
- Bons guants, si són d’esquiar millor
- Ulleres de sol, per la baixada del matí
- Mitjons i roba interior de recanvi. També s’ha

d’incloure el pijama
- Tovallola, banyador i xancles pel jacuzzi
- 2 gorres de llana. El segon és per fer-lo servir al

jacuzzi, ja que es pot mullar
- Llanterna
- Raspall de dents
- Diners en efectiu pel pagament dels extres o

objectes de regal o record, ja que no s’accepten
targetes

- No s’admeten maletes, per tant per dur l’equipat-
ge es recomana dur una motxilla o bossa
d’esports

- Per dormir, s’entrega un sac de dormir, junt amb
un llençol de cotó especial i d’un sol ús

Preus
Per persona i nit Cap de setmana Setmana

(divendres) (dilluns-dijous)
Iglú estàndard adult 119 euros 99 euros
Iglú estàndard infantil

Fins a 4 anys 58 euros 45 euros
Fins a 12 anys 75 euros 61 euros
Fins a 20 anys 95 euros 80 euros

Iglú romàntic 193 euros 166 euros
Iglú romàntic plus 226 euros 199 euros
Iglú romàntic suite 339 euros 309 euros

*l’estada inclou: trasllat des de Grau Roig (Cubil)
amb telecadira, aperitiu, allotjament segons el tipus
d’iglú escollit, passeig nocturn guiat amb raquetes
(segons condicions meteorològiques), sopar al res-
taurant Iglú Hotel (fondue de formatge), te o aigua
inclosos, ús de l’iglú jacuzzi, sac de dormir i llençols
especials, primera baixada d’esquí abans de l’ober-
tura de pistes o telecadira, desdejuni en el restau-
rant Tres Estanys de Grau Roig.


