TARDOR
5 DIES

ITINERARI
DIA 1

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.

DIA 2

Rec del Solà - Anella Verda
A dues passes del centre d'Andorra la Vella gaudeix
d'una magnífica passejada enmig de la natura i amb
vistes increïbles sobre la ciutat.
Si vols descobrir fins 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.

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

Visita al Centre Històric i
shopping
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!

Shopping
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 fins a les més populars.

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

DIA 3

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

DIA 4

Vall del Madriu - Perafita - Claror
Endinsa't pels boscos de Palomera, a l'obaga d'Andorra
la Vella, i descobreix els magnífics colors de la tardor
pirinenca fent una ruta de muntanya per la vall
declarada patrimoni de la humanitat per la UNESCO.

Vall d'Ordino
A 10 minuts en cotxe des d'Andorra la Vella, endinsa’t
a la Vall d'Ordino. Uns paisatges d'encant, pobles
tradicionals i diversos museus faran que el teu matí
sigui inoblidable!
Coll d'Ordino i Canillo

Museu de les Roques
Recorre els carrers d'Andorra la Vella i gaudeix
d'aquest museu a l'aire lliure que et permetrà conèixer
i observar la gran diversitat geològica dels seus
edificis.

Casa de la Vall i 7 poetes
La impressionant il·luminació de l'escultura 7 Poetes
de l'artista Jaume Plensa i de Casa de la Vall, en fan
una visita nocturna obligada!

Partint des d'Ordino, en direcció Canillo, recorre el
coll d'Ordino, una carretera de muntanya amb unes
vistes que transmeten la grandesa de les valls del
Principat. Aquí, no et pots perdre el mirador del Roc
del Quer, una passarel·la sobre la vall de Canillo que
et farà volar! Per finalitzar la ruta, i ja tornant cap a
la capital, atura’t al poble de Meritxell que alberga el
Santuari de Meritxell, patrona d'Andorra.
Andorra a Taula
La tardor és l'època idònia per degustar la millor
gastronomia de la zona. Consulta el catàleg de les
jornades gastronòmiques Andorra a Taula i deixa't
inspirar per alguna de les moltes propostes dels xefs
del país.

DIA 5

Vall d'Enclar
No pots marxar d'Andorra sense haver visitat la vall
d'Enclar, un dels millors indrets del país per observar
la fauna autòctona. A més, també hi podràs descobrir
el conjunt arqueològic de Sant Vicenç d'Enclar.

Naturlandia
Baixa pel tobogan alpí més llarg d'Europa o llisca
damunt d'un dònut pel circuit de tubby i minitubby!
No et perdis les activitats lúdiques que ofereix el parc
de Sant Julià de Lòria.

Sopar al centre
Degusta la variada oferta gastronòmica que trobaràs
a les zones de l'Av. Meritxell, Fener Boulevard o
Riberaygua i Travesseres.
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