
Parlar de Crans-Montana es fer-ho d’una estació cen-

tenària. Va ser al 1893 que el primer Hotel de

Montana, Hotel del Parc, obrí les seves portes. El

seu origen es troba en l’atracció que dos amics caça-

dors de la regió, Louis Antille i Michel Zufferey senti-

ren per aquest altiplà al vessant sud dels Alps

Bernoises. Més tard, un metge una mica boig, el Dr

Stephani de Ginebra, seduït també per la qualitat de

Cada estació es distingeix per alguna cosa. Crans-Montana ho fa al voltant

de les dues activitats que defineixen el seu eslògan Dimensió Absoluta:

esquí, golf, sol i aire, diuen que el millor de Suïssa. Pot sobtar que una

estació de neu ho faci reclamant-se del sol, però Crans-Montana és abans

de tot una gran terrassa natural encarada al sud on la natura ens ofereixe

el millor d’ella mateixa. Tant és així que, a diferència de la majoria de

estacions es practiquen tantes activitats d’hivern com d’estiu, algunes tant

singulars com l’esquí nàutic a l’anomenat Estany Long.

✒ Lluís Pedrerol Bubu i Crans-Montana�

Crans-Montana
Neu i golf al Sol
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Viatges



Guia de l’estació
Des de la cota més alta de l’estació, si mirem al

sud, podem gaudir d’una panoràmica impressio-

nant sobre una quinzena de cims de més de qua-

tre mil metres al cor dels Alps: des del

Weisshorn (4.506 m) i les Dom des Michabel

(4.545 m) a l’extrem occidental, passant per

l’impressionant Matterhorn (4.477 m) i la Dent

Blanche (4.356 m), fins les vistes del massís del

Mont Blanc (4.807 m) i les Grandes Jorases

(4.208 m) a l’extrem septentrional. Des de les

cotes baixes aquests imponents cims semblen

pertànyer a l’estació, si us hi fixeu la imatge

publicitària de l’estació utilitza com a fons el

Weisshorn i el Cervino.

L’estació té quatre zones ben diferenciades, però

nosaltres en mencionarem cinc. Crans, Montana,

Violettes, Aminona i Le Lac a la glacera Plaine

Morte. La cota baixa es troba als límits del bosc,

a 1500 m i l’alta no arriba, per ben poc, als

3.000 m. Compta amb 140 km de pistes alpi-

nes, distribuïdes en 17 blaves (55 km), 20 ver-

melles (70 km) i 3 negres (15 km). Més 70 km

de pistes nòrdiques adaptades a tots els nivells.

Dues particularitats d’aquest domini són el des-

cens des de la glacera fins al peu de l’estació i la

reconeguda pista “nationale”

Infants
Us informem que encara que al plànol de l’estació

només s’assenyala Arnouvaz com a espai específic

per nens, el cert es que n’existeix un a cada zona:

al golf de Montana, a l’intermitga del telecabina de

Barzettes, a Aminona, tots ells amb instal·lacions i

remuntadors adequades als infants.

Pels més petits les escoles proposen cursos per

infants, servei de jardí de neu i l’entreteniment

del Fun Parc Bibi, obert diàriament de 14,30 a

16,30. Les activitats d’aquest Parc són setma-

nals, de dilluns a divendres trobem: snowtubing,

cursa d’obstacles, jocs d’esquimals, cerca del

tresor, cursa de trineus i activitats lúdiques. Bibi

és la marmota triada com a mascota de les activi-

tats infantils.

Enguany serà el segon any que el campament

internacional de vacances “Les Elfes” serà present

a Crans-Montana. El més important es que els

nois i noies poden aprendre a lliscar amb tota

mena de gadgets, alhora que aprofiten per apren-

dre llengües i fer esport.

Avançats
Aquest cop us proposem que feu esquí nocturn al

sector de Montana – Cry d’Er. Està subjecte a

variacions segons les condicions meteorològi-

ques, però la bona il·luminació fa que s’anul·li

poques vegades. A banda de ser un bon test pels

nostres reflexes, l’activitat compte amb diverses

animacions (demostracions, eslàlom…) i la diver-

tida festa dels espagueti a la cantina Tom Pouce.

Els llums s’encenen tots els divendres de 19 a 22

hh. L’activitat es gratuïta pels que disposen de for-

fait, sinó costa 22 €.

Des de Desembre 2004 compta amb un nou tele-

cadira de 1.466 m i 563 m de desnivell (“La

Toula”), el qual dona accés a dues noves pistes

negres que uniran la pista de Plaine-Morte i la sor-

tida del nou telecadira. Una pista vermella, pels

esquiadors menys temeraris, permetrà enllaçar la

Tsa o l’estació sota el telecadira de “La Toula”.

Experts, fora pistes
Encara que no està marcat al plànol de l’estació,

hi ha un itinerari fora pista de pendents suaus

però tranquil i solitari de 1.300 m de desnivell:

des de Plaine Morte fins a Aminona. Si el dividim

en dos trams, el primer transcorre pels pen-

dents de la vall formada entre els cims de Les

Faverges (2.968 m) i el vessant Nord del Mont

Bonvin (2.995 m). La manera més fàcil d’accedir-

hi és fer-ho pel pas que ens porta cap aquesta

vall després de descendir els primers metres de

la pista de Les Violettes. Aquest tram, s’anome-

na Les Faverges i acaba a la cabana de La

Tièche. Hi ha altres accessos, com els petits

corredors de la carena amb la glacera, o en

començar des d’un dels dos cims. Entrem per on

entrem, les millors neus de Crans-Montana estan

en aquest indret. El segon tram, anomenat  Les

Alpages, és interessant pel marc en que discorre,

enmig de les cabanes de pastors i amb immillora-

bles panoràmiques del Cervin i la Dent Blanche.

Tot i que estarem obligats a agafar camins de pas-

sejada, si anem ben encerats no remarem gaire.

El pas obligat vorejant el riu entre la cabana de la

Tièche i els camins dels Alpages pot ser difícil de

reconèixer. Si un cop a la cabana preneu direcció

sud no hi pèrdua. 

Un altra possibilitat són les pistes negres o fora-

pistes del nou telecadira La Toula, on les neus

verges i banyeres apareixen i desapareixen en

funció de les nevades. 

Surf de neu, snowpark
Emplaçat a Aminona, la seva extensió és de

25.000 m_. Arranjat cada dia, disposa de totes

les instal·lacions i salts necessaris per poder fer

tots els trucs amb total seguretat. El big jump és

idoni per fer fotos d’impacte amb els Alps de fons.

Esquí nòrdic,raquetes, passejades
Si fer esquí de fons, caminar a la neu o fer raque-

tes per les pistes dels camps de golf i camins

dels boscos pot ser relaxant i bucòlic, a Crans-

Montana hi ha més. Sobresurt una pista de neu

excepcional, el llac de Plaine Morte a 3.000 m

d’alçada. Aneu-hi i no us penedireu. Haurem de

tenir en compte que estem fent esquí nòrdic o

raquetes a 3.000 m. L’altra destorb és que des

del final del Funnittel Express Les Violettes, s’ha

de caminar una mica per anar i tornar de la pista

d’esquí nòrdic o descendir per una pista una mica

complicada pels no avesats. El preu del forfait és

de 52€ (Descomptes nens i joves). Els 70 km de

pistes nòrdiques es divideixen en 40 km pel clàs-

sic i 30 km per la modalitat skating.

l’aire i el paisatge retrobà Louis Antille amb els seus

pacients i obrí el 1896 la primera ruta per carrosses

vers l’estació. Stephani va publicar un gran nombre

d’articles en la premsa internacional afalagant l’asso-

lellament i l’aire de Crans-Montana. 

Pel que fa al transport, l’any 1911 va ser inaugurat el

Funicular, aleshores el més llarg de Suïssa, 4,2 km

que permetien connectar la vila de Sierre amb Crans-

Montana, reduint les quatre hores de viatge amb

mula a una sola hora. 

Aquell mateix any Arnold Lunn, fill d’Henry, va fer de

Crans l’estació pionera en l’esquí alpí, organitzant el

que la premsa esportiva reconeix com la primera ver-

tadera carrera a la història de l’esquí: la Earl Robert

of Kandahar Challenge Cup. Durant els anys 20’, l’ara

anomenat golf de Ballesteros, teatre dels esdeveni-

ments de relleu, acull les primeres reunions aeronàu-

tiques a escala nacional en col·laboració amb l’exercit

suís.  Entre els 20’ i els 30’ el remuntador més utilit-

zat pels esquiadors va ser el funiluge, trineu gegant

amb capacitat per 40 persones.

De tota manera, l’esdeveniment que suposarà l’èxit

absolut de l’estació pel que fa a l’esquí, data de

1987, any de celebració dels Campionats del Món

d’Esquí Alpí.

D’altra banda, no es pot entendre la vida de Crans-

Montana sense fer referència al golf. Es tracta del

camp més alt del món (1.500 m). Va ser al 1906

quant l’anglès Sir Henry Lun inicià l’era del golf a

l’estació, inaugurant-se el 1908 el recorregut de 18

forats que els anglesos anomenaran “el golf alpí més

bell”. L’any 1939 tingué lloc el Primer Open Suís de

Golf, que donà pas l’any 1983 a l’European Masters,

el qual aconseguirà aplegar els golfistes més il·lus-

tres del planeta: Nicklaus, Ballesteros, Player, Faldo. 

Donada la tradició de l’estació com indret turístic i

lloc esportiu, podrem fer les millors compres a les

seves acollidores botigues, provistes de productes

tradicionals i les millors marques, tant pel que fa a

material esportiu, com per els reconeguts rellotges i

joies suïsses.

I com que és una estació per tota la família, trobarem

moltes més activitats complementaries que no deixa-

ran a ningú indiferent, de les quals passem a donar-

vos oportunes

indicacions.
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El cim de l'estació: espectacular vista des de la gla-

cera i pas cap a l'itinerari de Les Faverges entre el

Tubang (2.826 m) i el Mont Bonvin (2.995 m).

� Poques vistes com aquesta, el massís del Mont

Blanc (4.807 m) des del cim Bella Lui (2.543 m).

�

Zones acotades per a

infants i debutants.

�

Traçat de la pista d'esquí

nòrdic Le Lac a la glacera de

Plaine Morte, a 3.000 m.
�

Esquí nòrdic sobre el

camp de golf de Crans.�

Una experiència inoblidable:

el clàssic trineu a Aminona.�



Altres
Els esports fun com l’Airboard, Night Ride, Free

Style Training, Telemark, Heli ski i Snow Kiting

poden aprendres ràpidament amb l’ajuda de pro-

fessionals empleats del Alps Sports Center. Llista

d’activitats a fer a l’estació que s’allarga amb: tri-

neu, curling, patinatge sobre gel, hockey sobre gel,

karts sobre gel, pitch&putt sobre neu, bicicletes de

neu i moltes més.

Per anar amb trineu hi ha molts llocs, sobre tot al

costat de les pistes d’infants o debutants. Però fer

trineu és un altra cosa i per això hem d’apropar-

nos a Aminona, llogar un trineu sota les cabines

del telecabina Aminona/Petit Bonvin i preparar-nos

per descendir durant 6 km per una pista trepitjada

i arranjada especialment pels trineus. Al llarg

d’aquest descens, a banda de gaudir del trineu,

hem d’aprof itar les magníf iques vistes del

Weisshorn i el Matterhorn, el pas per les pastu-

res. Abans d’acabar la primera o segona baixada

podem fer un mos entre avets a la terrassa del

restaurant La Cure (uns quatre cens metres abans

de la fi de la pista).  Els preus del lloguer del trineu

són 13,5 € per 2 h o 28 € per 4 h, més 23,5 €

per la baixada o 90 ¤ els que en facin 5.

Parapent biplaça: sobrevolar les pistes d’esquí i

aterrar al llac Grenon per un preu de 207€.

www.paralook.ch 

Paintball: Situat a la Moubra devant del camp de

futbol. Per 44,5 € l’hora ens lliuren un arma amb

100 paintballs. www.paintball-center.ch.

Casino Crans-Montana: www.casinocm.ch. Overt

cada dia de 15 a 3 h.

Activitats
Una estació amb tanta vida necessita d’un servei

d’activitats molt acurat, per això setmanalment

l’oficina de turisme edita uns fulls amb les indica-

cions de les activitats de la setmana. Dins d’aquest

almanac podem trobar activitats d’oci i animació,

culturals, concerts, esportives.

De les activitats regulars mereix especial atenció: la

degustació del productes de la terra (Dégustation

des produits du terroir), consistent en la visita a

diferents granges, a una fàbrica del formatge de

raclette, més una petita i molt interessant introduc-

ció al fascinant món de la vaca de combat Vallaisana,

amb tast final de raclette acompanyada de vins i

licors del Vallais. La tradició de la vaca vallaisana és

tant o més important que la del gos d’atura, sense

dir-ho massa alt el granger posseïdor d’una reina

ens confessa que abans de cada combat se’ls dons

pa amb aiguardent per tal que combatin amb més

empenta. Com el nostre amfitrió és un apassionat del

Vallais, durant el sopar ens passa un documental per

que coneguem les característiques i costums princi-

pals del Vallais. La seva història amb imatges i petits

talls de pel·lícules antigues, acabarà per fer les delí-

cies dels amants de la neu i la muntanya.

Esdeveniments
Crans-Montana ofereix un marc especial pel retroba-

ment internacional. Alguns dels seus mítings i con-

gressos solen acollir importants personalitats del

món de l’esport, l’economia i la política. Amfiteatre

natural i grandiós que garanteix el ressò necessari

per l’Omega European Masters de golf, el Fòrum

Econòmic de Crans-Montana, el Terrific, els Crans-

Montana Snow Games, la reunió de globus aerostà-

tics –primer cap de setmana de Febrer- , la setmana

de la màgia i tot el seguit d’esdeveniments anuals.

Les dates d’uns i altres són: 

Swiss R Project a finals de Gener: competició nacio-

nal que reuneix de nit tant esquiadors com snowbo-

arders.

La Salomon Saab Cross Max Series a mitjans de

Febrer: un boardercross per esquiadors.

Crans-Montana Snow Games a finals de Març: diver-

sió, neu i emocions són el més important d’aquest

esdeveniment. Compta amb competicions de gran

nivell en Carving, Snow Blade i Surf de neu, i d’altres

ben noves com Waterslide, Big Air, Skiercross,

Boardercross, No Brain Airboard. No oblidar que

finalitza amb una gran Saturday Night Party.

Snow Jazz Night –fins Desembre; La Foulée Blanche

–finals Gener- cursa popular d’esquí nòrdic; Trofeig

de Mont-Lachaux –últim cap de setmana de Gener-

cursa per esquiadors, surfs de neu, raquetes, snow-

bike aprofitant el 6 km del recorregut entre Bella Lui

(2543 m) i Crans-Montana; festival de música

d’avantguarda –Febrer i Març.

Informacions pràctiques:
Informació general: Punts d’informació i oficines de turisme

a cada poble; reserves directes al +41 (0)27 485 04 44. 

www.crans-montana.ch, information@crans-

montana.ch

Recomanem la mini revista quinzenal “info 7 jours” on

es detallen totes les ofertes i els esdeveniments de

l’estació.

Remuntadors mecànics: 33. 1 Funitel, 1 telefèric, 4

telecabines, 21 telesquís, 6 telecadires.

Preus i condicions forfaits: 81,5€ d’un dia, 290€

de quatre. Joves de 16 a 19 anys 70 i 247. Junior

de 6 a 15 anys, 50 i 175. Reduccions per famílies

amb al menys 1 junior i quan visquin tots a la matei-

xa casa.

Si feu la reserva anticipada del forfait, segons el que

anomenen principi easy jet, gaudireu d’importants

descomptes. 

Forfait Sleep & Ski: una nova forma de venda, la qual

garanteix preu decreixents en funció de l’avançat de

la reserva.

Els que no vulgueu carregar el material tot el dia, el

lloguer d’armaris a peu de pistes puja 126 € i 43 €

pels nens. 

Bus: Encara que moure’s amb cotxe no presenta

gaires problemes, tot i tenir una important infras-

tructura de pàrkings sota els principals remunta-

dors, aconsellem agafar les “navettes” que arribem

a qualsevol extrem de les vil·les i disposen de mol-

tes parades. Hi ha l’inconvenient de l’horari, ja que el

servei s’atura a les 18,45. Si deixeu d’esquiar al

final del dia penseu a no perdre l’última navette.

Demaneu l’horari SMC a les oficines de turisme,

doncs hi ha diversos recorreguts i moltes parades.

Si opteu per anar en cotxe, el preu màxim d’un apar-

cament és de 7,5 € un màxim de 8 h.

Allotjament

Lloguer d’apartaments: www.agence-cristal.com ;

cristal@netplus.ch

Hotel l’Etrier: Un nou Hotel Spa de 4*; amb un nou

centre de salut, massatges, tractaments facials,

banys de vapor, sauna, fitness; www.hoteletrier.ch

Una gran modalitat consisteix a fer caps de setmana

llargs, estades de 4 nits en regim de mitja pensió

en hotels de 3*, al preu de 335€ (o 370€ si reser-

vem a últim moment). El lloguer de material dur pot

sumar-se al forfait amb un preu unitari dins de totes

les botigues de Crans. El forfait Sleep & Ski pot

reservar-se directament a internet. 

Restaurants

El més emblemàtic són el xalet i la terrassa panorà-

mica del Sporting Club, amb una petita pista de gel.

La Marquise, El Rey de las Gambas. Especialitats

espanyoles i les típiques raclettes; Entre els dos

golfs de Crans (Carnotzet per 25 pers). Terrassa

assolellada 027.481.42.92. En cas de que estigui a

Crans, segur que el golfista Sergio García no deixa

de visitar aquest restaurant.

Le Cervin, a Crans-Montana. Restaurant-Terrassa.

Raclettes al foc de llenya.

Le Raphaele, a Crans-Montaan. Restaurant Pizzeria.

Accès

PER AVIÓ: Aeroports internacionals: Ginebra 180

km combinat amb tren Ginebra-Sierre i autobús o

funicular Sierre-Crans-Montana, Milà 260 km.

Aeroport regional: Sion 25 km

AMB TREN: Tren Pau Casals des de Barcelona Sans

fins a Sierre o Sion, més autobús o funicular fins a

Crans-Montana (Montana estació).

PER CARRETERA: Autopista fins a Sierre i seguir

Crans-Montana (Hi ha altres variants, però creiem

que és la millor). Des de La Jonquera 780 Km per

7,30 hh, sempre per autopista. �

Adreces internet
Informació i turisme: www.crans-montana.ch

Golf: www.golfcrans.ch

Sporting Club: Casa de Golf del Club de Golf Crans-

sur-Sierre. www.sporting-crans.ch 
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El Matterhorn (4.477 m) i la Dent Blanche

(4.356 m) des dels idíl·lics Alpages.

�

Velocitat pel forapista

de Les Faverges.

�

Tot i la neu, és l'estació amb

més sol dels Alps Suïssos.

�

Golf en una dimen-

sió desconeguda.�

El mític xalet de l'Sporting

Club i la seva pista de gel.

�

Agraïments:
Roba cedida per The North Face: Anorak
Vortex Aclimate i Pantalons Women's Ovation
amb l'última tecnologia HyVent 2 capes. 
Material dur Atomic: Esquís
m:ex puls-ti, amb base de
grafit i pulsers de titani; fixa-
cions Neox 614.


