FORFET DE
TEMPORADA

CA

TARIFES 2020-2021
Totes les estacions d’esquí
d’Andorra al teu abast
RESIDENTS A ANDORRA
Adult (4)
Adult (de 65 a 69 anys) (1) (4)

PVP

445 €
385 €

NO RESIDENTS A ANDORRA
Adult
Adult (de 65 a 69 anys) (1)
Júnior (de 12 a 17 anys) (2)
Infant (de 6 a 11 anys) (3)

Preu promocional

PVP

935 €
460 €
790 €
665 €

1.165 €
570 €
985 €
830 €

Preu promocional: vàlid ﬁns al 8 de desembre del 2020

Assegurança de temporada

(5)

PVP
56 €

Preus amb IGI inclós.
Forfets en venda a partir del 05/10/2020
(1) Adult (65 a 69 anys): nascuts entre el 1951 i el 1955. Document acreditatiu obligatori.
(2) Júnior (12 a 17 anys): nascuts entre el 2003 i el 2008. Document acreditatiu obligatori.
(3) Infant (6 a 11 anys): nascuts entre el 2009 i el 2014. Document acreditatiu obligatori.
(4) Adult resident: cal presentar obligatòriament el passaport andorrà o el certiﬁcat de
residencia del Comú de l’any en curs.
(5) L’assegurança de temporada s’ha d’adquirir en el mateix moment de la compra del forfet.
Els infants ﬁns a 5 anys (nascuts el 2015 o després) poden gaudir gratuïtament del forfet/dia
directament a les taquilles de les estacions. En cas de voler disposar del forfet de temporada de
Ski Andorra, caldrà abonar un import de 30 €. Document acreditatiu obligatori.
Els adults majors de 70 anys (nascuts el 1950 o abans). Per beneﬁciar-se del forfet de
temporada de Ski Andorra, caldrà abonar 30 €. Aquest forfet es pot sol·licitar únicament a les
oﬁcines de Ski Andorra ﬁns el 31 de desembre 2020. Document acreditatiu obligatori.

CONDICIONS, GARANTIES I AVANTATGES
Descompte per renovació
Els clients que hagin adquirit el forfet de Ski Andorra la temporada 2019/2020, podran gaudir
d’un 5 % de descompte en el forfet 2020/2021.
Pagament fraccionat
Els clients tenen la possibilitat de pagar el forfet de temporada en 3 quotes sense interessos.
La primera quota del 50 %, s’abonarà en el moment de la compra del forfet de temporada. La
segona quota del 25 %, es farà efectiva el dia 21/12/2020 via Paymail, i l’última del 25 %,
s’abonarà el dia 25/01/2021 via Paymail.
El pagament fraccionat és exclusiu per als residents a Andorra i es podrà sol·licitar ﬁns el
27/11/2020.
Ski Andorra es reserva el dret d’anul·lar el forfet en cas d’impagament de les quotes.
Descompte famílies
El ﬁlls menors podran beneﬁciar-se d’un 15 % de descompte, sempre que el pare o la mare
hagin adquirit el forfet de temporada de Ski Andorra.
Garantia de temporada COVID-19
Ski Andorra proposa una cobertura per a tots els forfets de temporada en cas d’un possible
tancament forçat de les estacions per motiu de la COVID-19.
En cas de tancament anticipat i imprevist de les estacions abans del 16/02/2021, on la
temporada ja s’hauria cobert en un 60 %, Ski Andorra retornarà l’import dels dies d’esquí no
amortitzats segons la tipologia del forfet comprat. El retorn s’efectuarà amb un val nominatiu
que serà vàlid únicament per a la següent temporada 2021/22.
Es calcula que un forfet de temporada d’adult resident Ski Andorra s’amortitza en 10 dies
d’esquí. Si es produís un tancament anticipat i el client hagués esquiat, per exemple, un total de
7 dies, es retornarien els 3 dies d’esquí no amortitzats. El dia d’esquí es calcula segons el preu
mitjà del forfet/dia de les estacions d’esquí i la tipologia del forfet.
Queden exclosos de tota compensació els forfets de temporada que ja s’hagin amortitzat.
A partir del 17 de febrer del 2021, la garantia de compensació per la COVID-19 quedarà anul·lada.
Exclusions
Queden exclosos de les condicions i els avantatges anteriors els forfets per a majors de 70
anys, i els forfets per als infants menors de 6 anys.

EL FORFET DE TEMPORADA DE SKI ANDORRA ES POT ADQUIRIR
ÚNICAMENT A LES OFICINES DE SKI ANDORRA
C/ del Valira, 2
AD500 Andorra la Vella
Tel (+376) 805 200
skiandorra@skiandorra.ad

www.skiandorra.ad

