
Venda a les oficines de SKI ANDORRA, 
a les taquilles de Vallnord Pal Arinsal 
i a través de www.skiandorra.ad.

SKI ANDORRA
C/ del Valira, 2 - AD500 

 Andorra la Vella - T. 805 200

*10% de descompte federats de la FAM

ESTIU:

• Ús dels remuntadors designats per l’estació amb una pujada 
i una baixada per dia i per remuntador, per tal d’apropar-te a 
totes les rutes de senderisme.

HIVERN:

• Accés als 27 circuits d’esquí de muntanya 
marcats per les estacions.

• Accés a les zones habilitades del domini esquiable per a la 
pràctica de les raquetes de neu.

• Ús dels remuntadors designats per l’estació, amb una pujada i 
una baixada per dia i per remuntador.

• Servei de socors i trasllat al centre mèdic de l’estació en cas 
d’accident en els circuits i pistes habilitades per a la pràctica 
de l’activitat en l’horari d’obertura al públic de les estacions.

Forfet de temporada 
pels practicants de l’esquí de 
muntanya i les raquetes de neu

Temporada d’hivern 2021-2022
 i estiu 2022

PreuForfet Natura:

125€
*

Vàlid per a Grandvalira, Ordino Arcalís, 
Vallnord – Pal Arinsal i Naturland



HIVERN:

• 11 circuits d’esquí de muntanya.
• 20 circuits de raquetes de neu.
• Accés als següents remuntadors: telecabina de Canillo, telecabina d’El 

Tarter, telecabina de Soldeu, telecabina Els Pioners (Pas de la Casa), 
Funicamp, teleesquí de Montmalús i telecadira Xavi.

ESTIU:

• Accés al telecabina de Canillo, telecabina de Soldeu, i Funicamp.

HIVERN:

• 5 circuits d’esquí de muntanya.
• Zones habilitades per a la pràctica de raquetes de neu.
• Accés al telecabina de Tristaina.

ESTIU:

• Accés al telecabina de Tristaina i al telecadira de Creussans.

HIVERN:

• 3 circuits d’esquí de muntanya.
• Zones habilitades per a la pràctica de raquetes.

HIVERN:

• 8 circuits d’esquí de muntanya.
• 6 circuits de raquetes de neu.
• Accés al telecabina de la Massana, telecabina Els Orriols d’Arinsal, telefèric 

d’Arinsal - Pal, teleesquí La Tossa i cinta transportadora Pla de la Cot.
• Accés a la Copa del Món d’esquí de muntanya Comapedrosa Andorra.
• L’estació posarà a la teva disposició un equip de pisters socorristes des de les 

7.00 h del matí fins les 22.00. Cal consultar els itineraris nocturns establerts 
per l’estació.

ESTIU:
• Accés al telecabina de la Massana i al telefèric d’Arinsal - Pal.
• Accés a les dues Copes del Món: UCI MTB World Cup i Skyrace Comapedrosa.


