
C/ del Valira, 2  AD500 Andorra la Vella 
Tel (+376) 805 200 - skiandorra@skiandorra.ad

Totes les estacions d’esquí 
d’Andorra al teu abast

TARIFES 
2021-2022

Adult

Adult de 65 a 69 anys (1)

Júnior de 12 a 17 anys (2)

Infant de 6 a 11 anys (3)

NO RESIDENTS 

RESIDENTS

TIPUS 
DE FORFETS

Fins al 
24/10/2021

A partir del 
25/10/2021

Adult (4)

Adult de 65 a 69 anys (1) (4)

465 €

395 €

445 €

385 €

935 €

460 €

790 €

665 €

1.165  €

570 €

985 €

830 €

Adult de 70 a 74 anys (5) (8)

Adult de més de 75 anys (6) (8)

Vianant de més de 70 anys (7) (8)

Infant de fins a 5 anys (9)

Assegurança de temporada (10)

100 €

30 €

30 €

30 €

59 €
Preus amb IGI inclòs.

FORFET DE 
TEMPORADA

www.skiandorra.ad

CAT



EL FORFET DE TEMPORADA 
DE SKI ANDORRA ES POT ADQUIRIR 

ÚNICAMENT A LES OFICINES DE SKI ANDORRA

(1) Adult de 65 a 69 anys: nascuts entre el 1952 i el 1956.
(2) Júnior 12 a 17 anys: nascuts entre el 2004 i el 2009.
(3) Infant de 6 a 11 anys: nascuts entre el 2010 i el 2015.
(4) Adult resident: cal presentar obligatòriament el passaport 
andorrà o el certificat de residència del Comú de l’any en curs.
(5) Adult de 70 a 74 anys: nascuts entre el 1947 i el 1951.
(6) Adult de més de 75 anys: nascuts el 1946 o abans.
(7) Vianant de més de 70 anys: nascuts el 1951 o abans.
(8) A les persones de més de 70 anys que vulguin adquirir un forfet 
de temporada, se’ls ofereix el forfet Ski Andorra, vàlid per a 
Grandvalira, Ordino-Arcalís i Vallnord - Pal Arinsal. Aquest forfet s’ha 
de tramitar exclusivament a les oficines de Ski Andorra. 
(9) Infant de fins a 5 anys: nascuts el 2016 o després.
(10) L’assegurança de temporada s’ha d’adquirir en el mateix 
moment de la compra del forfet.

CONDICIONS D’APLICACIÓ DELS PREUS:

És imprescindible presentar un 
document d’identitat per acreditar l’edat.

De dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 14 a 18 h 
Dissabtes: de 9 a 13h (durant la temporada d’hivern)  

AVANTATGES DEL FORFET 

S’aplica un 10% de descompte per renovació als clients que 
hagin adquirit el forfet de Ski Andorra la temporada 2020-2021.

Accés als remuntadors durant l’estiu del 2022.

Descomptes i avantatges en restauració i altres serveis de les 
estacions, a criteri de cada estació.

Descompte per unitat familiar. S’aplica un 15% de descompte a 
partir del tercer forfet si els dos primers són d’adult o júnior. 
Descomptes només per al cònjuge i els descendents directes del 
titular de la compra. Queden exclosos d’aquest avantatge els 
forfets per a residents.

Possibilitat de pagament fraccionat en 3 quotes sense 
interessos. El pagament fraccionat és exclusiu per als residents 
d’Andorra i només es podrà sol·licitar fins al 30/11/2021 (1a quota, 
del 50%, en el moment de la compra; 2a quota, del 30%, el 2 de 
gener del 2022, i 3a quota, del 20% restant, el 2 de febrer del 2022).

Queden exclosos de les condicions i els avantatges els clients de 
més de 70 anys i els infants de menys de 6 anys.

Per més informació sobre les condicions generals i avantatges, 
consulta la nostra web: skiandorra.ad /forfets /ski andorra

Horari:


