
Andorra la Vella a l’estiu és vida! El bon temps et 
permetrà gaudir del magnífi c entorn natural de la 
capital, descobrir la seva història i assistir a concerts 
i espectacles a l’aire lliure. Desenes d’activitats que 
faran que la teva estada sigui inoblidable!

ITINERARI

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.

Durant els mesos de juliol i agost descobreix algun 
dels itineraris guiats que et proposem. Endinsa’t en 
la cultura, la història i la tradició que s’amaga darrere 
de cada racó d’Andorra la Vella. Consulta la guia 
d’itineraris i escull el que més t’agradi!

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.

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.

Qui diu que les estacions d’esquí només obren a 
l’hivern? Apropa’t a Grandvalira (sectors Canillo i 
Soldeu) i Vallnord (sectors Pal i Arcalís) i descobreix 
alguna de les activitats que tenen preparades! Bici de 
descens, d’enduro, tirolines, golf, activitats per a nens i 
molt més!

Recorre els carrers d’Andorra la Vella i gaudeix del 
Museu de les Roques, un itinerari a l’aire lliure que 
et permetrà conèixer i observar la gran diversitat 
geològica dels seus edifi cis.
En acabat, endinsa’t en el món del motor al museu 
World Champion by 99! De la mà del pilot de motoGP 
Jorge Lorenzo, experimenta la sensació de pilotar 
una motoGP o un F1 i descobreix la gran col·lecció de 
peces úniques exposades.

Degusta l’oferta gastronòmica que trobaràs a les 
zones de l’Av. Meritxell, Fener Boulevard i Riberaygua i 
Travesseres.

Tria un dels 7 itineraris proposats a la guia del bus 
turístic i descobreix els racons més interessants del 
país d’una manera còmoda i divertida!

No perdis l’oportunitat d’experimentar l’alta muntanya 
d’una manera diferent! Puja al Funicamp i gaudeix de 
la natura i dels paisatges a 2.500 metres d’altitud.

Si el que vols és una vetllada diferent, apropa’t al 
Palau de gel de Canillo i combina el teu sopar amb 
patinatge sobre gel, kartings o un parit d’hoquei!

Endinsa’t pels boscos de Palomera, a l’obaga 
d’Andorra la Vella, i descobreix els magnífi cs colors de 
l’estiu pirinenc fent una ruta de muntanya per la vall 
declarada patrimoni de la humanitat per la UNESCO.

No t’oblidis de res! Abans de marxar del país, aprofi ta 
l’oferta comercial d’Andorra la Vella per trobar tot allò 
que necessites! 

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

Bus TurísticActivitats de Grandvalira i 
Vallnord

Vall del Madriu - Perafi ta - Claror

Itineraris guiats
Shopping

Visita el museu de les Roques i el 
museu World Champion by 99 Funicamp

Shopping

Nit al Centre Històric

Palau de gel
Casa de la Vall i 7 poetes

CaldeaSopar al centre

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!
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Rec del Solà - Anella Verda


