
Viu un dia inoblidable a la capital més alta d’Europa! 
A Andorra la Vella podràs gaudir de la natura, 
descobrir la seva història, passejar i comprar a les 
millors zones comercials del Pirineu i degustar la seva 
variada oferta gastronòmica. ITINERARI

TARDOR
48 hores

Rec del Solà - Anella Verda

A dues passes del centre d'Andorra la Vella gaudeix 
d'una magnífi ca passejada enmig de la natura i amb 
vistes increïbles sobre la ciutat.
Si vols descobrir fi ns a l'últim detall d'aquest 
recorregut, no et perdis els itineraris interpretatius 
de l'Anella Verda que mostren l'evolució del paisatge 
agrícola i urbà i la seva convivència amb els riscos 
naturals.

El nucli antic d'Andorra la Vella et farà viatjar en 
el temps! Passeja pels seus carrers empedrats i 
descobreix els barris més antics de la ciutat, els seus 
monuments arquitectònics i museus.
A més, també hi trobaràs una gran diversitat de 
botigues per fer que la visita sigui perfecta!

Seguint els camins tradicionals de Santa Coloma i 
la Margineda, descobreix alguns dels monuments 
més antics i característics del país. Des d'esglésies 
romàniques fi ns a ponts medievals, passant per 
jaciments arqueològics que fan entendre no només la 
història d'Andorra sinó la de tot el Pirineu.

Si Andorra és el paradís de les compres, Andorra la 
Vella n'és el centre! No et perdis les diferents zones 
comercials de la capital on podràs trobar des de les 
marques més exclusives fi ns a les més populars.

DIA 1 DIA 2

PER INFORMACIÓ I RESERVES 
NO T’OBLIDIS DE VISITAR-NOS 
A L’OFICINA DE TURISME 
D’ANDORRA LA VELLA
T (+376) 750 100
Email: info@ofi cinaturisme.ad
Ofi cina de turisme
Plaça de la Rotonda AD500

Arc Patrimonial

Visita al Centre Històric i 
shopping Shopping

El Centre Històric d'Andorra la Vella compta amb una 
de les millors ofertes de restauració i oci nocturn del 
principat.

Nit al Centre Històric

Després d'un dia de turisme intens, relaxa't al centre 
termal més gran d'Europa. Reserva la teva entrada a 
l'Ofi cina de Turisme d'Andorra la Vella.

Caldea


