
 
Listamos as três  estâncias de esqui  mais  baratas  por  país  e damos-lhe também uma
seugestão de destino de esqui out-of-the-box. 

Prepare a prancha de snowboard e os esquis e faça-se às pistas!

Esquiador, crédito  Maarten Duineveld via Unsplash



França 
1. Aussois - 45€ (Média por pessoa por dia para o passe de esqui e alojamento)

A estância de esqui mais barata de França é Aussois. Esta estância de esqui está localizada em 
Haute Maurienne Vanoise, perto da fronteira com  Itália, a cerca de 11 horas de carro dos Países
Baixos. Existem 4 elevadores sit-on e 3 elevadores de arrasto. Mais de metade das encostas são
azuis e existem apenas 3 km de encostas pretas. Os principiantes podem, portanto, sair-se muito
bem aqui. Facto engraçado: a estância de esqui mais barata de Itália para esta estação, 
Bardonecchia, está situada logo a seguir à fronteira, perto de Aussois. Paga-se 32 euros por um 
dia de passe de esqui em Aussois na estação alta e uma média de 13 euros por pessoa por 
noite para alojamento. 

Área total de esqui: 55 km |  Recomendado para: principiantes e famílias

2. Super Sauze (Enchastrayes) - 47€

A estância de esqui Super Sauze está localizada no Vallée de l'Ubaye. Na área de esqui, 
encontrará 65 km de pistas, das quais mais de metade são encostas azuis. A área é, portanto, 
muito adequada para esquiadores ainda em processo de aprendizagem. Atenção: dos 21 
elevadores, 18 são elevadores de arrasto e apenas 3 são elevadores sit-on. A área de esqui 
situa-se a uma altitude de 1.400 a 2.450 metros. A temporada de esqui Super Sauze abre a 4 de
Dezembro de 2021 e decorre até 3 de Abril de 2022. Aqui paga-se por dia por um passe de 
esqui cerca de 30 euros e por um alojamento uma média de 17 euros por pessoa por noite.

Área total de esqui: 65 km | Recomendado para: Principiantes e famílias

3. La Norma (Villarodin-Bourget) - 47€

A terceira  estância  de  esqui  francesa é  La  Norma,  também localizada na Haute  Maurienne
Vanoise; de facto, fica mesmo ao lado da estância de esqui Aussois. A maioria das encostas é
vermelha, pelo que esta não é necessariamente uma área para o verdadeiro principiante, mas
mais  para o esquiador  e snowboarder  experiente.  Existem 5 telecadeiras  e 6 elevadores  de
arrasto. O ponto mais alto desta área de esqui é de 2.750 m. Na estação alta, paga-se 34 euros
por um passe de esqui diurno e cerca de 15 euros por um alojamento por pessoa por noite. 

Área total de esqui: 65 km  |  Recomendado para: Avançados

Itália 
1. Bardonecchia - 71€

Em Itália, os preços sobem 20 euros por dia em comparação com França, mas também obtemos
quase o dobro dos km de descidas aqui em Bardonecchia. Está localizada no Vale de Susa (Val 
di Susa) em Piemonte, a região no noroeste de Itália que faz fronteira direta com a França e a 
Suíça. Existem aqui 100 km de pistas de esqui, com o ponto mais alto a 2.800 m. Mais de 
metade das suas encostas são azuis. Por um passe de esqui diurno paga-se em época alta 40 
euros e por um alojamento 36 euros por pessoa por noite. 

Área total de esqui: 100 km | Recomendado para: principiantes e famílias



2. Monterosa Ski (Alagna Valsesia/Gressoney-La-Trinité/Champoluc/Frachey) - 75€

Monterosa Ski, como o nome sugere, está localizado na montanha Monterosa, no vale de Aosta,
e na Valsesia. A Valsesia é um vale em Piemonte esculpido junto ao rio Sesia. A principal cidade
do vale é Alagna Valsesia, que é uma popular estância de esqui no Inverno. Para além dos 132
km de pistas de esqui, existe uma rota de esqui de 5 km. Na época alta, paga-se 24 euros por
um passe de esqui diurno e 65 euros por um alojamento por pessoa por noite. 

Área total de esqui: 132 km | Recomendado para: nível intermédio

3. Via Lattea (Sestriere/Sauze d’Oulx/San Sicario/Claviere/Montgenèvre) - 77€

Isso mesmo: esta área de esqui dá acesso a nada menos que 400 km de pistas. Inacreditável,
não  é? A Via  Lattea  está localizada  na província  de  Turim e vai  até  ao  distrito  francês  de
Briançon. Ficou principalmente conhecida pelos Jogos Olímpicos de Inverno de Turim, em 2006.
A área de esqui situa-se a uma altitude que fica entre os 1.372 e os 2.789 m. Por um passe de
esqui diurno paga-se em época alta 45 euros e por um alojamento 47 euros por pessoa por
noite. 

Área total de esqui: 400 km | Recomendado para: todos os níveis & freeride

Áustria
1. Grossglockner Heiligenblut -  82€

Com 55 km de pistas  de esqui,  esta é a estância de desportos  de Inverno mais  barata da
Áustria. Se optar por fazer uma viagem a esta estância, vai encontrar-se no topo da montanha
mais  alta  da  Áustria.  Desfrute  da  vista  panorâmica  do  Grossglockner  a  3,798  m de  altura
enquanto percorre os muitos quilómetros de pistas. Por um passe de esqui diurno paga-se na
época alta 48 euros e por um alojamento 40 euros por pessoa por noite.

Área total de esqui: 55 km |  Recomendado para: todos os níveis & freeride

2. Dachstein West (Gosau/Russbach/Annaberg) - 88€

A área de esqui Dachstein West está localizada em Tennengau, no estado de Salzburgo, na
Áustria. A maioria das encostas são vermelhas, mas bastante largas, tornando-as acessíveis
também a principiantes. É uma área de esqui relativamente baixa, as pistas situam-se a uma
altitude de 745 a 1.617 m. A área de esqui é conhecida pelo seu elevado conteúdo de diversão,
entre as várias pistas de esqui até há uma secção onde pode medir a sua própria velocidade. A
rota de esqui Panoronda leva-o numa viagem de 44 km através de toda a área de esqui. Em
Dachstein West, um passe de esqui de dia custa 47 euros e o alojamento 55 euros por pessoa
por noite na estação alta. 

Área total de esqui: 51 km |  Recomendado para: todos os níveis e famílias (& jovens)

3. Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau - 89€

Situada nas regiões de férias de Alpbachtal e Wildschönau, nesta área de esqui, encontrará 113
km de pistas, das quais 16,3 km são pistas de esqui. A área tem declives de todos os níveis e é,



portanto, adequada para todos os níveis. A descida mais longa tem um comprimento de 7 km.
Há  mesmo  uma  corrida  familiar  especial  de  4  km  de  comprimento  que  os  esquiadores  e
snowboarders de todas as idades podem fazer. Há também um parque de diversões. No Reither
Kogel e no Roggenboden, as pistas são iluminadas, tornando possível esquiar à noite e à noite.
Uma experiência única! Um passe de esqui de um dia custa 47 euros e um passe noturno 50
euros.

Área total de esqui: 113 km |  Recomendado para: todos os níveis e famílias

Não podendo faltar:

Devido à enorme presença de Portugueses na região de Andorra, deixamos 3 pistas para este
ano.

a) 210km esquiáveis. 127 Pistas. 2640m altitude – Grandvalira - São 210 quilómetros de
pistas para todos os níveis, distribuídos por 7 sectores, e com condições meteorológicas
de  excelência.  Sinónimo  de  qualidade,  modernidade  e  diversidade,  o  domínio  de
Grandvalira é hoje uma referência entre as estâncias da Europa.

b) 63km esquiáveis. 44 Pistas. 2560m altitude –  Vallnord Pal Arinsal - Esta estância de
ambiente familiar, no coração da montanha arborizada e com uma vasta oferta hoteleira
para  todos  os  públicos,  encontra-se  a  5  quilómetros  de  Andorra  La  Velha.  São  63
quilómetros de pistas bem preparadas, sol em abundância, muita neve e alojamentos
modernos e de qualidade.

c) 31km esquiáveis.  29 Pistas.  2625m altitude -  Ordino Arcalís -  A estância de ski de
Ordino Arcalis situada-se no ponto mais a norte de Andorra, entre os 1.940m e 2.625m.
A sua elevada altitude média, orientação a e estando rodeada por vários picos acima dos
2500m, fazem dela uma estância com neve de excelência. Tanto em qualidade como em
quantidade. Chegando a ter uma das temporadas de inverno mais longas da Europa.



Elevadores de Esqui, crédito Quenten Janssen via Unsplash

Metodologia: A Holidu analisou um total de mais de 140 estações de esqui na Europa com 50
km ou mais de pistas para o índice de preços de esqui para 2021/2022. Neste comunicado de
imprensa, concentramo-nos principalmente nas três estâncias de esqui mais baratas dos países
mais populares dos desportos de Inverno para os portugueses, nomeadamente França, Áustria e
Itália. Os preços de alojamento foram extraídos da base de dados Holidu em Dezembro de 2021
com base no preço médio por pessoa para o alojamento em cada área de esqui tanto para a
estação alta como para a estação baixa (preço médio por pessoa para o período dado de 7
dias). Para a época alta, a semana de 27.12.2021 a 02.01.2022 é tomada. Para a época baixa, a
semana de 28.03.2022 a 03.04.2022. Os preços dos passes para as estações de esqui foram
recolhidos através de informações nos sítios oficiais das estações de esqui. Os custos de seguro
de viagem e/ou de acidente não estão incluídos. Se os preços sazonais para 2021/2022 (ainda)
não estavam disponíveis, os preços para 2020/2021 foram utilizados como referência. As áreas
de esqui com menos de 50 km também não foram incluídas neste Ranking

Atenção: Devido à pandemia, alguns países de desportos de Inverno têm regras mais estritas 
para convidados do estrangeiro este ano. Por exemplo, nem em todo o lado a vacina Janssen é 
suficiente para ter acesso à área de esqui e/ou é obrigatório um reforço de vacinação. Antes de 



reservar, verifique quais são as regras locais no país onde pretende ir esquiar ou fazer 
snowboard e como pode cumpri-las.

Sobre a Holidu: A missão da Holidu é tornar, finalmente, a procura e reserva de casas-de-férias 
fácil. O motor de pesquisa permite aos viajantes encontrar o melhor alojamento, ao preço mais 
baixo. A empresa também ajuda os proprietários dos alojamentos a aumentar as suas reservas 
com menos trabalho através de software e soluções sob o nome Bookiply. Os irmãos Johannes 
e Michael Siebers fundaram a Holidu em 2014.

Para mais informação sobre a Holidu, visite-nos na Internet em www.holidu.pt e em 
https://www.holidu.pt/press 

Siga-nos nas redes sociais:
Instagram www.instagram.com/holidu/   
Instagram www.instagram.com/lifeatholidu/   
Facebook www.facebook.com/holidu  
Twitter www.twitter.com/Holidu   
LinkedIn www.linkedin.com/company/holidu/ 
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