Boí Taüll guardonada com a millor estació d’esquí
d’Espanya als World Ski Awards 2018
•

Boí Taüll ha rebut per primera vegada el premi a la millor estació d’esquí
d’Espanya per part dels World Ski Awards, l’única iniciativa mundial que
reconèix l’excel·lència a l’industria del turisme de neu

•

En aquesta sisena edició, els World Ski Awards han acumulat un nou
record en el nombre de vots emesos, amb més de 1,5 milions, que els
consolida com a referent mundial

Lleida, 19 de novembre de 2018. –
Aquest dissabte 17 de novembre, Xavier
González, en representació de l’estació
d’esquí de Boí Taüll, ha rebut el guardó
que reconeix l’estació com la millor
d’Espanya, a la sisena gala dels World
Ski Awards, celebrada a l’emblemàtica
estació d’esquí austríaca de Kitzbühel.

Els World Ski Awards, son l’única iniciativa mundial per reconèixer, recompensar i
celebrar l’excel·lència a l’industria del turisme de neu. Aquesta organització és la
germana petita dels World Travel Awards, que enguany celebren el seu 25è aniversari.
Al llarg de l’any, un vast nombre de professionals del sector, així com centenars de
milers d’esquiadors de tot el mon, han votat per determinar les estacions i hotels
mereixedors d’aquesta distinció, que recompensa la determinació per convertir-se en
líders del mercat.
Els VI World Ski Awards han acumulat un nou record en el nombre de vots emesos, amb
més de 1,5 milions, la qual cosa els consolida com a referent mundial.
Entre els guanyadors més destacats de la gala s’hi troben l’estació més alta d’Europa,
Val Thorens, votada com a millor estació del mon, el W Verbier, que s’ha emportat el

guardó a millor “Ski Hotel” del mon, i el Chalet Les Anges de Zermatt, com a “World’s
Best Ski Chalet”.
Boí Taüll ha compartit candidatura amb les estacions d’esquí Aramón Cerler, Aramón
Formigal, Astún, Baqueria Beret, Candanchú, Masella Ski Resot i Sierra Nevada.
En paraules de Xavier González, Director General de Boí Taüll, “aquest premi és
fruit de l’esforç de tot l’equip humà de Boí Taüll, però som conscients que el rebem
gràcies a la implicació dels nostres clients, que ens han votat de forma massiva. Per a
nosaltres, conscients de que el recorregut de millora és molt gran, aquest guardó és un
estímul més per continuar esforçant-nos en millorar el servei que els oferim.”

FI

L’estació d’esquí de Boí Taüll, la més alta del Pirineu i situada a la Vall de Boí (Alta Ribagorça), al centre
dels Pirineus lleidatans, compta amb més de 45 quilòmetres disponibles dividits en 43 pistes: 6 verdes, 3
blaves, 20 vermelles i 14 negres. Es tracta d’una estació d’esquí ideal per a gaudir d’unes vacances en
plena natura i/o practicar diferents activitats i esports de muntanya. Tot això, rodejat de l’emblemàtic Parc
Nacional d’Aigüestortes i del conjunt d’esglésies romàniques de la Vall de Boí, Patrimoni Mundial per
l’UNESCO.
Més informació a www.b oitaullresort.com
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