HIVERN
5 DIES

ITINERARI
DIA 1

L’hivern a Andorra la Vella és màgic! Descobreix
la capital més alta d’Europa enmig de paisatges
nevats, deixa’t emportar per la seva història, gaudeix
de les seves botigues i delectat amb la seva oferta
gastronòmica!

DIA 2

Esquí Vallnord
A poca distància de la capital descobreix un dels dos
dominis més importants del sud d’Europa! T’esperen
més de 90 km de pistes d’esquí, desenes d’activitats,
i una magnífica oferta de restauració. Compra el teu
forfait de Vallnord a l’Oficina de Turisme d’Andorra la
Vella.

Rec del Solà - Anella Verda
A dues passes del centre d’Andorra la Vella podràs gaudir
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.

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.

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!

DIA 3

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 4

Naturlandia
Practica l’esquí de fons, 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.
Visita el museu de les Roques i el
museu World Champion by 99
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 edificis.
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.
Sopar al centre
Degusta la variada oferta gastronòmica que trobaràs
a les zones de l'Av. Meritxell, Fener Boulevard o
Riberaygua i Travesseres.

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 de la Botella
Un altre dels atractius de la Vall del Nord, el trobem
al petit poble de Pal. Declarat patrimoni d’interès
cultural, Pal és una mostra de com era la vida de
l’Andorra tradicional. Puja fins al Coll de la Botella
(2.064 metres) i gaudeix de les magnífiques vistes!

Sopar d’alçada a Vallnord
Sopa ben a prop de les estrelles en un dels dos
restaurants que Vallnord obra a la nit! El pla de la
Cot a Pal o la Coma d’Arcalís proposen experiències
úniques per descobrir la nit hivernal a la muntanya.

DIA 5

Esquí GrandValira
El domini més gran del sud d’Europa es troba a 15
minuts en cotxe del centre d’Andorra la Vella! 210
km de pistes d’esquí, activitats per a tota la família i
una gran oferta en restauració et faran passar un dia
inoblidable.

Palau de Gel
El palau de gel ofereix activitats per a tota la família.
Descobreix la pista de gel olímpica on podràs
practicar patinatge, kàrting, quads o hoquei; i
si patinar no és el teu fort, relaxa’t a la piscina
climatitzada!
Nit al Centre Històric
Clou la teva estada al principat sopant al Centre
Històric d’Andorra la Vella que compta amb una de
les millors ofertes de restauració i oci nocturn del
principat!

PER INFORMACIÓ I RESERVES
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