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Bem-vindo 
a Andorra

3#AndorraWorld

■ Andorra é um pequeno estado 
independente, situado no centro 
dos Pirenéus, entre a Espanha 
e a França. Aqui as montanhas 
são altas e a neve é abundante e 
está presente durante o inverno 
inteiro. Somos um dos destinos 
de neve com mais dias de sol, 
graças à orientação mediterrânica 
do território.

Somos pequenos, sim, mas 
ninguém soube concentrar 
em 468 km2 as melhores e 
mais modernas estações de 
esquí do sul da Europa. E 
completámos tudo com uma 
oferta inigualável de lazer, 
gastronomia, cultura, compras... 
Por isso, em Andorra esquiará 
num país singular.
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Viva a singularidade de 
umas montanhas únicas
■ Há mais de 50 anos, iniciámos o nosso caminho com o primeiro 
telesqui. Desde esse dia, as nossas montanhas cobertas de neve, que 
oferecem paisagens únicas, os nossos mais de 300 quilómetros de 
pistas, as nossas temperaturas suaves e o nosso grande número de dias 
de sol foram os motivos que levaram milhares de pessoas a escolher 
Andorra.

Hoje, podemos sentir-nos orgulhosos da modernidade das instalações 
das nossas estações, Grandvalira, Ordino Arcalís e Vallnord–Pal Arinsal, 
que com o esforço e o carinho dos seus profissionais oferecem neve 
garantida em mais de 60% do domínio esquiável, excelentes escolas de 
esqui e de snowboard, um grande leque de atividades e uma moderna 
e variada oferta gastronómica.

Em Andorra, fazemos da neve uma diversão para toda a gente, e 
oferecemos tudo o que um esquiador ou uma esquiadora pode desejar.

Entre em contacto connosco:
SKI ANDORRA

Associação das Estações de Esqui de Andorra
www.skiandorra.ad

skiandorra@skiandorra.ad
Tel. (+376) 805 200

5www.skiandorra.ad4
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GRANDVALIRA

DEMASIADO PARA TI?

■ Em Grandvalira queremos 
oferece-lhe sempre experiências 
únicas.

A maior estação do sul da Europa 
continua a inovar e a melhorar 
para que possa aproveitar ao 
máximo os seus mais de 210 
quilómetros esquiáveis, além da 
ampla oferta gastronómica, das 

7www.grandvalira.com6

Podemos ajudar?
Entre em contactoconnosco através 

do formulárioonline no apartado Contacto do site 
www.grandvalira.com apartado «Contacto».

Tel. (+376) 891 800

atividades diurnas e noturnas, 
das escolas de esqui e muito 
mais.

O forfait de Grandvalira incluiu 
também o acesso à estação de 
Ordino-Arcalís, onde realizar 
o melhor freeride e sentir a 
máxima liberdade.

http://www.grandvalira.com
http://www.grandvalira.com
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Escola de esqui e snowboard

■  Mais de 500 autênticos embaixadores da neve dispostos a ensinar-lhe a dominar os desportos de neve. As aulas individuais e em grupo são ideais 
para principiantes, permitindo-lhe divertir-se enquanto aprende! Se já é um veterano e o que deseja é aperfeiçoar a técnica, os monitores Top Class 
são para si, e se o que deseja é sentir sensações novas, recomendamos-lhe a experiência Top Race, em que lhe ensinaremos a esquiar como um 
profissional da competição.

Seis centros, com aulas em seis línguas diferentes e uma das escolas com maior reconhecimento a nível internacional. Quer vir aprender connosco?

8

■ Em Grandvalira, dispomos de uma grande variedade de serviços 
adaptados para que os mais pequenos assumam o protagonismo e 
se divirtam como nunca. Monitores especializados nas nossas creches 
e jardins de neve, aulas de esqui individuais e em grupo, 7 circuitos 
temáticos e muita diversão! Não vão querer sair daqui!

■ Há muitas maneiras de sentir a liberdade. Venha descobrir a sua!

Freeride: adrenalina pura, a neve na cara e traçados exclusivos para si. 
É dessas pessoas que estão sempre à procura de novas formas de se 
sentir livre? Entendemos perfeitamente. Por este motivo, nas nossas 
escolas encontrará monitores especializados para aprender a dominar 
a técnica e conhecer o material de segurança.

Freestyle: a indescritível sensação de voar e de se aproximar do céu 
está à sua espera nos três snowparks de Grandvalira, um dos quais é 
noturno!

Esqui de montanha: sinta a liberdade coroando os cumes mais 
emblemáticos do domínio com os nossos guias de montanha.

Escola infantil

Freeride, freestyle e 
esqui de montanha

ATIVIDADES

http://www.grandvalira.com


■ Há muitas maneiras de usufruir da neve! Descubra-as com as nossas 
atividades de aventura, aptas tanto para miúdos como para graúdos, 
como o tobogã de montanha Màgic Gliss, cujo percurso este ano pode 
ser complementado com uma experiência de realidade virtual com 
óculos 3D, a tirolesa de 550 metros, as motas de neve, o mushing, o 
tubbing, o Snake Gliss, e muito mais!

■ Grandvalira conta com mais de 60 pontos de restauração distribuídos 
por todo o domínio, com uma ampla oferta gastronómica que se 
adapta a todos os gostos e necessidades. Poderá escolher desde uma 
esplanada ao ar livre com vistas panorâmicas dos Pirenéus andorranos, 
até ao calor de uma lareira numa borda, uma edificação de refúgio 
tradicional. A especialidade da restauração da estação, no entanto, 
são as suas deliciosas propostas gourmet com a melhor cozinha de 
mercado e toques de montanha de alta qualidade.

Descubra também a nossa oferta de restauração noturna, para viver 
experiências inesquecíve.

Atividades de aventura

Restauração

10

ATIVIDADES

11www.grandvalira.com

■ O popular local de ócio e restauração L’Abarset, regressa esta 
temporada de inverno com mais força que nunca e com o objetivo de 
ser o melhor après-ski de Europa.

O renovado projeto mantém a essência e o espírito do anterior local, 
mas por sua vez potenciasse com um novo conceito no qual unir-se-á 
ao ócio, à música e à gastronomia em uma experiência única, que irá 
mais além da temporada de esqui e dos fins de semana.

O novo local conta com um impactante desígnio de David Alayeto com o 
qual se incorpora a beleza da montanha em todos os detalhes.

Après-ski

http://www.grandvalira.com


12

FICHA TÉCNICA

13www.grandvalira.com

Cotas
1.710 m a 2.640 m
Desnivel
930

Área esquiável
1 926 ha*
210 km de pistas

76 Meios mecânicos

Capacidade de transporte
120.645 esquiadores/hora

139 Slopes
· 24 verdes
· 55 blaves
· 41 vermelhas
· 19 pretas

Neve de cultivo
66% da área esquiável total coberta
por canhões de neve

Competição
3 Pistas de taça do mundo

Áreas de freeride

3 Áreas de freestyle
· Snowpark El Tarter (El Tarter sector)
· Sunrise park by Henrik Harlaut (Grau 
Roig sector)

· Sunset Park by Henrik Harlaut 
(Peretol sector)

4 Skicross

Circuitos de esqui de montanha

Circuitos de raquetes de neve

1 Pista cronometrada permanente

Escola de esqui e snowboard
7 centros e mais de 500 monitores

Escola de freestyle e freeride

8 zonas de principiantes

Escola infantil
4 creches e 7 jardins de neve

6 Áreas infantis temáticas
· Kids forest: Encamp sector (Cortals 
zone), Grau Roig sector (Coma III y 
Piolet zone), Pas de la Casa sector 
(Abelletes zone)

· Mon(t) Magic: Canillo sector (El Forn 
zone)

· Bababoom Circus: El Tarter sector
· Yôkai: Soldeu sector

Atividades de aventura
· Campo de paintball
· Circuitos de orientação
· Tiro com arco e carabina
· Circuitos de mushing (trenó com cães)
· Circuitos de motas de neve
· Circuitos multiaventura
· Màgic gliss (tobogã de montanha)
· Base de voos de helicóptero
· Snowtubing
· Tirolesa
· Snake gliss (Trenó articulado) 
· Explor Games ® (jogos de 
orientação com táblete)

Mais de 60 pontos de restauração

6 Centros médicos

19 Parques de estacionamento
13 ao ar livre e 6 cobertos

http://www.grandvalira.com


■ ExtraOrdinariaMenteLivre é ser o 
domínio esquiável mais selvagem e 
emocionante, onde sentir-se mais 
livre que nunca e onde encontrar 
aquele “extra” que fará com que se 
sinta verdadeiramente singular.

Ordino-Arcalís, conhecida por 
oferecer a melhor qualidade e a 
maior quantidade de neve dos 
Pirenéus, faz parte do grupo 
Grandvalira Resorts, por isso 
os utilizadores do forfait de 
Grandvalira também poderão 
aceder às suas pistas.

ORDINO ARCALÍS

Extra
Ordinaria
mente
Livre

15www.ordinoarcalis.com14

Esta estação oferece um 
ambiente montanhoso único, 
onde todos podem esquiar com 
total liberdade, sem bichas nem 
aglomerações, num ambiente 
seguro e agora mais cómodo, 
graças à telecabina Tristaina.

Os seus 30 quilómetros de pistas 
balizadas e mais de 120 itinerários 
fora de pista, converteram-se 
numa referência a nível mundial, 
palco do prestigioso circuito 
Freeride World Tour.

Podemos ajudar?
Entre em contacto connosco através do formulário online

www.ordinoarcalis.com, apartado «Contacto».
Tel. (+376) 891 800

http://www.ordinoarcalis.com
http://www.ordinoarcalis.com


■ A Ski&Mountain Academy de Ordino Arcalís oferece aulas de esqui 
e snowboard, tanto individuais como coletivas, adaptadas a todos os 
níveis e idades.

Os mais pequenos terão oportunidade de aprender, enquanto se 
divertem, na nossa creche e jardim de neve, que dispõe de um tapete 
coberto para tornar tudo mais fácil. Além disso, as nossas diferentes 
áreas para principiantes e a pista Megaverde, a mais longa pista verde 
dos Pirenéus, são espaços ideais para a iniciação no esqui ou no 
snowboard.

■ Sabores, texturas e aromas de montanha. Pratos integralmente 
elaborados na estação, com produtos de proximidade e de primeira 
qualidade. Cozinha caseira com um toque de originalidade, 
sandes sofisticadas, hambúrgueres seletos e carnes na brasa, tudo 
acompanhado por umas vistas exclusivas em esplanadas panorâmicas. 
Vale a pena descobrir espaços encantadores como La Borda de la Coma 
ou El Refugi Les Portelles, a 2550 metros, o restaurante gastronómico de 
maior altitude de Andorra.

A quem desejar viver uma aventura única, recomendamos o jantar de 
fondue no restaurante La Borda, a que poderá aceder mediante um trenó 
gigante para 50 pessoas e depois descer esquiando sob a luz do luar.

■ Ordino Arcalís é o cenário perfeito para experimentar uma ampla 
oferta de atividades para todos os públicos, incluindo excursões de 
mota de neve, em raquetes, em esqui de montanha ou em Ski Bike, um 
híbrido entre a bicicleta e os esquis em que a diversão está garantida, e 
a imperdível excursão à cova de estalagmites do Port del Rat.

Se o que deseja é viver uma experiência mais extrema, o speedriding 
ou o heliesqui são ideais para si!

Quando o sol se põe, pode continuar a aproveitar extraordinariamente 
tudo o que a estação tem para lhe oferecer em termos de atividades 
noturnas, combinando-as com um bom jantar sob as estrelas.

Diversão e aprendizagem

A essência da montanha 
no seu prato

Freeride e adrenalina

Atividades de aventura

■ Imagine centenas de hectares virgens para usufruir fora de 
pista, torne realidade o sonho de praticar heliesqui, suba a mítica 
telecadeira Creussans e esquie no palco onde os melhores riders do 
mundo disputam uma das provas do Freeride World Tour. Descubra os 
mais de 140 itinerários com os guias da nossa prestigiosa escola de 
freeride. E se o que lhe agrada são as raquetas de neve ou o esqui de 
montanha, oferecemos serviços de formação e acompanhamento à 
sua medida. 

ATIVIDADES

17www.ordinoarcalis.com16

http://www.ordinoarcalis.com
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FICHA TÉCNICA

Localização
A 14 km de Ordino e a 22 km de Andorra 
la Vella
Cotas
1.940 m a 2.625 m
Desnivel
685

Área esquiável
30 km de pistas
442 ha

16 Meios mecânicos

Capacidade de transporte
18 110 esquiadores/hora

29 Pistas
· 9 verdes
· 7 azuis
· 11 vermelhas
· 2 pretas

Neve de cultivo
101 canhões de neve que garantem 60% 
das pistas (18 km).

6 Estádios de competição FIS

Itinerários freeride
4 itinerários marcados (3,4 km)
+ 120 itinerários sem marcar

Áreas temáticas
· 2 área de Freeride
· 1 circuito Infantil
· 1 área de Slalom
· 1 zona de debutantes (telecorda 
gratuita)

Circuitos skimo
5 circuitos marcados de esqui de 
montanha

6 pontos de restauração com esplanadas 
panorâmicas

2 Áreas de piquenique

1 Escola de esqui e snowboard
70 monitores

1 Escola de freeride

1 creche
Para crianças de 1 a 4 anos

1 jardim de neve
Para crianças de 3 a 6 anos

Material
2 lojas de aluguer de material ao lado
das pistas

Lojas
2 pontos de venda de artigos de
merchandising e Acessórios

Serviços
· 3 guarda-esquis
· 3 guarda-volumes

Atividades de aventura
Heliski, motas de neve, veículo com
lagartas GICA, speedride, raquetes de
neve, snowbike, etc.

1 Centro médico

Parques de estacionamento
Vários parques de estacionamento com
capacidade para 1 500 veículos.

Serviço de transporte gratuito de ligação 
entre as duas principais zonas da estação: 
Hortell e Planells.

Serviço de transporte gratuito de
ligação.

http://www.ordinoarcalis.com


VALLNORD – PAL ARINSAL

Estação 365

■ Vallnord – Pal Arinsal é a estação 
de esqui mais próxima do centro 
do país e com os acessos mais 
cómodos para chegar de forma 
individual, com amigos ou em 
família.

Dispõe de mais de 63 quilómetros 
de pistas, distribuídos em 48 
trajetos para todos os níveis, e 
um grande número de atividades 
para usufruir da neve de forma 
alternativa: aulas de esqui com 
monitores, escola de neve para, 
todas as idades, um Snowpark 
para as pessoas mais aventureiras 
e o prazer de escolher dentro 
da estação entre uma grande 
variedade de propostas 
gastronómicas.

Esta estação é também a única em 
acolher todos os anos três taças do 
mundo: de mountain bike, de esqui 
de montanha e de trail running.

20

vallnordpalarinsal.com
clients@vallnord.com

Tel (+376) 878 000

21www.vallnordpalarinsal.com

https://vallnordpalarinsal.com/es/
mailto:clients%40vallnord.com?subject=
https://vallnordpalarinsal.com/es/
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■ Pal é a estação de esqui mais próxima do centro de Andorra. Apenas 
6 quilómetros separam o centro de Andorra la Vella da telecabina de 
La Massana sendo uma estação apta para todos os níveis, a magia dos 
seus bosques permite à toda a família e/ou amigos de desfrutar ao 
máximo.

Em Arinsal usufruirá de um ambiente único e de uns serviços de 
primeira num enquadramento ideal, pensado tanto para casais, como 
para jovens e famílias, com cómodos acessos graças ao telecabina de 
Els Orriols. Neste sector, além de dispor de uma grande variedade de 
níveis no que se refere a pistas de esqui, também poderá usufruir do 
melhor freestyle graças ao Vallnord Snowpark, um dos mais prestigiados 
da Europa.

Os sectores de Pal e Arinsal estão ligados graças ao teleférico situado 
no sector do Coll de la Botella e Port Negre (em Arinsal).

■ Para todos os que desejarem usufruir da neve de forma diferente, 
Vallnord – Pal Arinsal propõe um grande número de atividades no sector 
de Pal, incluindo a Tirolesa Big Zip, o Parque de Cordas, um simulador de 
esqui virtual, entre muitas outras opções para crianças e adultos. Entre 
estas atividades também encontraremos as alternativas mais desejadas 
como o esqui de montanha ou as excursões com raquetes.

■ TA escola de neve de Vallnord – Pal Arinsal é muito apreciada pela 
qualidade e pela técnica dos seus monitores. Tanto no sector de 
Pal como em Arinsal encontrará um grande número de profissionais 
especializados no seu nível e idade. Os mais pequenos também 
poderão usufruir do serviço do jardim de neve.

Neve, aventura e natureza

Gastronomia de altitude 

Atividades pensadas para todos

Escola de Neve

■ A estação também oferece um grande número de restaurantes 
para os amantes da gastronomia. Pode escolher almoçar na estação 
e, em determinados dias, mediante reserva, saborear jantares de alta 
montanha (em Pal ou Arinsal).

https://vallnordpalarinsal.com/es/
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FICHA TÉCNICA

Situação
A 6 quilómetros do centro de Andorra
Cotas
1.550 m a 2.560 m
Desnivel
1.010

Área esquiável
63 km de pistas
707 ha

31 Meios mecânicos

Capacidade de transporte
38 480 esquiadores/hora

48 Pistas
· 7 verdes
· 19 azuis
· 18 vermelhas
· 4 pretas

Neve de cultivo
373 canhões de neve que garantem 68%
das pistas (43 km).

2 Estádios de competição FIS

Áreas temáticas
· 1 Freestyle Area
· 1 Slalom Area
· 2 Free-Ride Àrees

Circuitos skimo
6 circuitos marcados de esqui de 
montanha

Itinerários freeride
2 áreas de freeride (balizadas)

18 Pontos de restauração

2 Áreas de piquenique

2 Escolas de esqui e snowboard
215 monitores

Snowplus
Clube lúdico para aprender a usufruir 
da montanha e da neve. 

2  Infantários
Para crianças de 1 a 4 anos

2 Parques de neve
Para crianças de 4 a 8 anos

Material
6 lojas de aluguer e venda de material

Lojas
Venda de artigos de
merchandising e acessórios.

Serviços
· 3 guarda-esquis
· 2 guarda-volumes
· 7 caixas automáticas

Atividades
Big Zip, Jump, Parque de Cordas, Ski 
Bikes, Pistas de trenós, Peke Park, 
simulador de esqui virtual, Motas de 
neve infantis, Snowtrike, tubbing...

2 Centros médicos

9 Parques de estacionamento
Com capacidade para 6 600 veículos

Outros
Cobertura GSM – G3 – Internet por
Wi-Fi gratuita em toda a estação de
esquí. Ecrãs dinâmicos informativos nos 
principais edifícios.

Serviço de autocarro gratuito que
realiza os trajetos entre os dois sectores 
da estação, Arinsal e Pal (La Massana) e 
Andorra la Vella e La Massana.

www.vallnordpalarinsal.com
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La TavernaC

Self-Service PalD

RústicE

Crêpes and Go!G

Coll de la BotellaI

The Terrace Ski & LoungeK
Self-Service ArinsalJ

Polar BarL

The Derby Irish BarM

El RefugiN

Obelix Resto BarO

Xalet IglooP

Pla de la Cot Ski & LoungeH

Molt fàcil / Muy fácil7

Molt difícil / Muy difícil4

Fàcil / Fácil18
Difícil17

Big Zip

Raquetes de neu
Raquetas de nieve

Esquí de muntanya
Esquí de montaña

Pàrquing VIP
Parking VIP

Escola d’esquí 
Escuela de esquí 

Wi-Fi gratuïta 
WiFi gratis

Lloguer de material
Alquiler de material

Pàrquing elèctric
Parking eléctrico

Lavabos

Consigna

Ski key

Babyclub

Canó de neu
Cañón de nieve

Risc d’allaus
Pictograma Nivell de risc

1 – Feble

2 – Moderat

3 – Marcat

4 – Fort

5 – Molt fort

R iesgo de aludes
Pictograma Nivel de riesgo

3 – Notable

4 – Fuerte

5 – Muy fuerte

1 – Débil

2 – Limitado

Desfibril·lador
Desfibrilador

E
F G
A B C D

Edifici de la Caubella 1.900 m
Serveis / Servicios 

Edifici de El Planell
Serveis / Servicios  

Parc de cordes
Parque de cuerdas

Coll de la Botella5

Serra4Pla de la Cot3Verdet Beç2

Molt fàcil / Muy fácil Fàcil / Fácil DifícilEsquí de muntanya  / Esquí de montaña

2,9 km

Setúria6 Port Negre7

1.885 m  /  2.069 m

+ 256 m  /  - 74 m

3,2 km

1.900 m  /  2.364 m

+ 490 m  /  -  m

5 km

1.550 m  /  2.500 m

+ 950 m  /  -  m

1,3 km

1.780 m  /  1.900 m

+ 120 m  /  - m

891 m

1.780 m  /  1.900 m

+ 120 m  /  - m

1,7 km

1.780 m  /  2.080 m

+ 300 m  /  - m

3,6 km

1.900 m  /  2.364 m

+ 480 m  /  -17 m

Circuito de la Copa del Mundo 
de Esquí de Montaña

Circuit de la Copa del Món
d'esquí de muntanya

15-16/1/2022

#SKIBIKETRAIL

comapedrosaandorra.com

14-17/7/2022

AHORRA TIEMPO Y DINERO, 
COMPRA O RECARGA
EL FORFAIT EN NUESTRA APP

ESTALVIA TEMPS I DINERS,
COMPRA O RECARREGA
EL FORFET A LA NOSTRA APP

VALLNORDPALARINSAL.COM

Raquetes de neu  / Raquetas de nieve

Guineu1 Cabirol2 L’Esquirol3 L’Isard4 Mufló5 Trencalòs6

1.900 m / 2.080 m

1,7 km

1.780 m / 1.900 m

843 m

1.900 m / 2.080 m

1,8 km

1.780 m / 2.069 m

4,4 km

2.069 m / 1.866 m

3,7 km

1.550m / 2.500 m

5 km

Pistes obertes de 7:00 h a 22:00 h / Pistas abiertas de 7:00 a 22:00 h 

TELÈFON GRATUÏT
de 9.00 a 17.00 hores / horas 
Teléfono gratuito
18008079

El Planell II

El Planell I

Coll de la Botella 2.069 m
Serveis / Servicios 

I

Edifici de Comallemple 1.900 m
Serveis i activitats / Servicios y actividades

TELÈFON GRATUÏT
de 9.00 a 17.00 hores / horas 
Teléfono gratuito
18007021

Snowpark

MINI
Meeting Point 

Burton

Coll de la Botella5

Serra4Pla de la Cot3Verdet Beç2

Molt fàcil / Muy fácil Fàcil / Fácil DifícilEsquí de muntanya  / Esquí de montaña

2,9 km

Setúria6 Port Negre7

1.885 m  /  2.069 m

+ 256 m  /  - 74 m

3,2 km

1.900 m  /  2.364 m

+ 490 m  /  -  m

5 km

1.550 m  /  2.500 m

+ 950 m  /  -  m

1,3 km

1.780 m  /  1.900 m

+ 120 m  /  - m

891 m

1.780 m  /  1.900 m

+ 120 m  /  - m

1,7 km

1.780 m  /  2.080 m

+ 300 m  /  - m

3,6 km

1.900 m  /  2.364 m

+ 480 m  /  -17 m

https://vallnordpalarinsal.com/es/
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Andorra é 
muito mais

■ Depois de um dia de esqui, o après-ski dirige o bom ambiente para 
os diversos estabelecimentos situados perto das pistas, onde se pode 
saborear uma bebida ao som da melhor música ao vivo, e distrair-se 
vendo como o sol se põe e a noite cobre Andorra. O après-ski chegou 
para ficar e todos os anos conta com mais adeptos. Uma boa forma 
de passar uns momentos agradáveis com os seus companheiros de 
descidas, partilhando as experiências do dia ou saboreando um jantar 
num restaurante da estação ou numa borda.

Diversão, música e bom ambiente

Tempo de compras 

Descubra a nossa cultura

■ Andorra é um enorme e inusual centro comercial. Mais de 1500 
lojas e estabelecimentos comerciais concentram-se para garantir que 
encontrará aquilo de que andava à procura. O design e o luxo, a moda, 
a joalharia, a eletrónica ou a farmácia estão à sua disposição 7 dias 
por semana.

■ Andorra possui uma longa história, que proporciona aos visitantes 
de espírito mais curioso a possibilidade de descobrir surpreendentes 
itinerários culturais, museus que descrevem os costumes e tradições 
locais, ou o rico e milenar património românico.

http://www.visitandorra.com
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Saboreie a autêntica 
cozinha de montanha

Alojamentos para sonhar

■ As bordes são construções tradicionais dos Pirenéus, fabricadas 
em pedra e madeira, onde no passado costumavam ser guardadas a 
palha e as ferramentas agrícolas. Hoje em dia muitas delas albergam 
acolhedores restaurantes onde pode ser saboreada a autêntica cozinha 
de montanha como a escudella, uma excelente escolha para combater 
o frio do inverno, o trinxat, o arroz de montanha ou os caracóis. O 
comensal pode inclinar- se também para a cozinha criativa…..., que em 
Andorra é de altíssimo nível.

■ Ficar uns dias em Andorra, não há melhor escolha… mais de 300 
estabelecimentos hoteleiros que somam quase 43 000 camas, 
distribuídos por todo o país, garantem a sua satisfação. Seja qual for o 
seu orçamento, e o seu espírito, existe um hotel à sua medida.

Tempo de evasão

■ A existência em Escaldes de águas termais, ricas em enxofre e 
minerais, é conhecida desde a antiguidade.

Hoje em dia, são milhares os visitantes que todos os anos usufruem 
destas águas em Caldea.

A cultura da água instalou-se solidamente em Andorra, e ultimamente 
muitos alojamentos incluíram espaços de wellness nos seus 
equipamentos, alguns deles ocupando superfícies de até 5000 m2.

www.caldea.com
Tel. (+376) 800 999

Caldea, o maior spa termal
do sul da Europa
■ Caldea, o spa termal de Andorra, foi concebido para lhe permitir usufruir 
de uma experiência cheia de contrastes, até à meia-noite. O seu edifício, 
de arquitetura singular, está situado no meio da cidade e ao mesmo tempo 
rodeado de montanhas.

Conta com 5 espaços: o Termolúdico, o maior spa de Caldea, que oferece uma 
experiência lúdica e de diversão em águas termais para maiores de 5 anos; o 
Likids, o spa de acesso exclusivo para crianças de entre 3 e 8 anos; o Inúu, o 
spa só para adultos de Caldea, que convida a usufruir de ateliers de wellness 
e dos tratamentos mais especializados. Uma laguna panorâmica equipada 
com jogos de agua que sobressai do terraço exterior do Termolúdico e inclui 
uma secção transparente suspensa por cima do rio. E finalmente, o espaço 
Origens, que lhe oferece uma série de banhos exóticos do mundo, como o 
banho asteca e o banho de toranjas.

http://www.visitandorra.com
https://www.caldea.com/
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■ A Ski Canaro, situada em Canillo, dispõe de duas pistas para 
principiantes e uma pista de trenós destinada aos mais pequenos. 
Adicionalmente, na estação encontrará um hotel familiar com 
restaurante, snack-bar, esplanada panorâmica com vistas para as pistas e 
estacionamento gratuito. Tudo num enquadramento de plena natureza.

A estação dispõe de uma escola de esqui e snowboard tanto para adultos 
como para crianças a partir de 3 anos, em que todos podem aprender 
a esquiar graças aos monitores titulados em ambas as disciplinas. As 
aulas são individuais e são dadas nas pistas privadas da Ski Canaro. 
Adicionalmente, a estação oferece o serviço de aluguer de material tanto 
de esqui como de snowboard.

■ Em Sant Julià de Lòria, na zona de La Rabassa, encontra-se a 
Naturland, um centro de atividades outdoor. 

Em La Rabassa, pode praticar esqui de fundo em mais de 15 quilómetros 
de pistas sinalizadas, a 2050 metros de altitude. Num enquadramento 
incomparável, a estação oferece uma ampla zona de iniciação com 1,6 
quilómetros de pista. Dentro da floresta encontramos as restantes pistas 
com diferentes níveis de dificuldade, com 1,8 quilómetros de pista verde, 
5,5 quilómetros de pista azul e 6,5 quilómetros de pista vermelha para os 
mais experientes.

Dispõe adicionalmente de uma ampla oferta de atividades de neve, como 
as raquetes de neve, que pode alugar na loja e praticar em itinerários 
sinalizados, as saídas guiadas de mota de neve, os novos itinerários de 
skimo, um tobogã de neve para crianças e uma pista de trenós.

Propomos também atividades noturnas, com umas exclusivas saídas 
guiadas em raquetes de neve ou de mota de neve, seguidas de um 
requintado jantar no restaurante de montanha La Borda Conangle.

A oferta é complementada com o Tobotronc, o tobogã alpino com o 
percurso mais longo do mundo, com 5,3 quilómetros, que lhe permitirá 
descobrir a floresta por um trepidante trajeto percorrido num trenó 
bilugar muito fácil de controlar.

Ski Canaro

Esqui de fundo, skimo e muito mais!

www.skicanaro.com 
info@skicanaro.com
Tel. (+376) 751 145
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■ O 360o eXtrem é um centro de diversão para todas as idades, 
dividido em várias zonas, aptas para a prática de diferentes desportos 
(ginástica, trampolim, freeski, snowboard, skate, scooter, bmx, etc.): 

Zona Freestyle: Formada por um campo de ginástica, trampolins, 
piscinas de blocos de espuma (foam pit), colchões e uma zona de 
rampas. As rampas de madeira são para as modalidades de skate, 
scooter, BMX e rollers, e as de snowflex para esqui e snowboard. 

Bowl: Um skatepark com diferentes quarters e um incrível bowl. 

Jumping: Um parque de trampolins para saltar e realizar acrobacias, 
além de poder realizar muitos jogos durante os saltos.

Kids corner: Um espaço de psicomotricidade e jogo para os mais 
pequenos (0-3 anos).

■ O Palau de Gel está situado no centro de Canillo, ao lado da estação 
de esqui Grandvalira e a 10 quilómetros do centro de Andorra la Vella. 
Oferece um universo de diversão no gelo, que abrange 1800 m2 e oferece as 
atividades mais variadas. 

Pista de gelo e atividades: nas sessões matinais e vespertinas poderá 
praticar patinagem no gelo, e quando chega a noite começa a “disco gel”: 
patinagem no gelo pela noite fora, ao som da música e com um espetáculo 
de luzes. O Palau de Gel também permite praticar diversas atividades, como 
karting no gelo para adultos e crianças, hóquei, curling e broomball, e 
celebrar festas de aniversário infantis. 

Piscina: dispõe de uma piscina climatizada de 25 x 12,50 metros, ideal para 
nadar durante o ano inteiro, e com um solário exterior para usufruir durante 
os meses do verão. Para os mais pequenos, há uma piscina pequena com 
uma profundidade de 40 cm. 

Pode combinar as atividades com o restaurante, que oferece diárias caseiras.

Centro freestyle e 
jumping de Andorra

Mil maneiras de se divertir 
em família ou com amigos!

info@360extrem.com
Tel. (+376) 828 566

info@palaudegel.ad  
Tel. (+376) 800 840

Descubra todas as atividades e 
serviços disponíveis em  www.naturland.ad 
Informação: info@naturland.ad - Tel.: (+376) 741 444
Reservas: booking@naturland.ad - Tel.: (+376) 741 463

www.360extrem.com

www.palaudegel.ad

http://www.skicanaro.com
mailto:info%40skicanaro.com?subject=
http://www.visitandorra.com
mailto:info%40360extrem.com?subject=
mailto:info%40palaudegel.ad%20?subject=
https://www.naturland.ad/es
mailto:info%40naturland.ad%20?subject=
mailto:booking%40naturland.ad?subject=
http://www.360extrem.com/
https://www.palaudegel.ad/es/
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Andorra, também para 
apreciar no verão

■ Quando chega o bom tempo, 
o país tem de ser redescoberto. 
As paisagens brancas que nos 
cativaram no inverno encontram-
se agora irreconhecíveis, mas 
nem por isso perderam o seu 
encanto. É o momento de 
pegar na mochila e de nos 
embrenharmos num dos muitos 
roteiros que, entre picos e lagos, 
nos conduzirão a cenários de 
uma beleza extraordinária.

No verão, os 468 km2 de Andorra 
oferecem um mundo de natureza 
em estado puro e de imponentes 
paisagens, nomeadamente as 
que podem ser encontradas nos 
três espaços protegidos do país: 
o Parque Natural Comunal dos 
Vales do Comapedrosa, o Parque 
Natural de Sorteny, situado na 
paróquia de Ordino (declarada 
Reserva da Biosfera) e o Vale do
Madriu-Perafita-Claror. Este 
último, declarado Património 
Mundial pela UNESCO

Durante os meses de verão, 
Andorra oferece um amplo 
leque de atividades ao ar livre, 
incluindo espetáculos, música ao 
vivo nas ruas e nas praças, festas 
populares, etc. 

Se desejar receber informação 
sobre todas as atividades 
desportivas do país, descarregue 
a app Turisme Actiu Andorra.

Posto de turismo
Andorra la Vella
info@oficinaturisme.ad
Tel. (+376) 750 100
www.visitandorra.com

mailto:info%40oficinaturisme.ad%20?subject=
http://www.visitandorra.com
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VERÃO GRANDVALIRA

Descubra o verão 
em Grandvalira

■ No sector de Canillo, o Mon(t) 
Magic Family Park de Canillo 
é o espaço ideal para usufruir 
em família ou com os amigos: 
adrenalina, diversão e um grande 
número de atividades a 2000 
metros de altitude! A tirolesa de 
550 metros, os caiaques e canoas, o 
BigAirbag ou o tobogã de Montana 
Màgic Gliss, que também se pode 
realizar com uns óculos 3D per 
desfrutar de uma experiência de 

www.grandvalira.com

realidade virtual. O Explor Games®, 
um jogo que combina as dinâmicas 
dos Escape Room com os 
videojogos, completa a experiência 
familiar no sector de Canillo.

■ No sector de Soldeu, o campo 
de golfe mais alto dos Pirenéus, 
a 2250 metros de altitude, está à 
sua espera. Trata-se de um campo 
de 9 buracos e um par de 33, com 
um comprimento de 2590 metros 

e uma extensão de 16 hectares. 
Perfeito tanto para principiantes, 
dado que dispõe de uma escola 
de golfe para lhes proporcionar 
uma introdução a este apaixonante 
desporto, como para jogadores 
experientes, que poderão apreciar 
umas vistas excecionais. Em Soldeu 
também se pode desfrutar do 
Centro de Observação da Marmota, 
uma atividade divertida para 
conhecer melhor este animal, 
ou das saídas com apicultores 

especializados nos recursos das 
abelhas.

■ O sector de Encamp oferece 
numerosas atividades para toda a 
família. A experiência do Funicamp 
é uma grande porta de entrada 
para a compreensão da riqueza e 
da história do meio ambiente e da 
paisagem pirenaica. Em apenas 25 
minutos, atinge os 2502 metros de 
altitude, onde podem ser realizadas 
diversas atividades a pé e roteiros 

de autocarro 4x4 com guia. A 
estação intermédia do Funicamp 
permite dar um passeio pelo vale 
de Els Cortals, ou rotas a pé.

■ A zona dos Pessons de Grau Roig 
oferece diversas atividades, como 
caminhada, pesca e excursões em 
4x4, com umas vistas magníficas 
durante todo o caminho.    Para 
acabar, a melhor gastronomia de 
montanha está à sua espera num 
enquadramento único. 

A Epic Andorra aproxima os 
visitantes da natureza de forma 
singular, com um alto nível de 
atenção e qualidade, oferecendo 
experiências extraordinárias em 
termos de alojamentos (Mountain 
Huts) e de atividades, incluindo 
travessias e aventuras à medida de 
cada cliente.

34
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As vistas mais 
espetaculares, o 
Mirador Solar de 
Tristaina

■ O principal atrativo do verão 
em Ordino Arcalís é sem dúvida 
o espetacular Mirador Solar de 
Tristaina. Está situado no Pico de 
Peyreguils, a 2.701 metros de altitude, 
e permite desfrutar de umas vistas 
panorâmicas de 360 graus ao circo 
glacial de Tristaina e todo o vale 
de Ordino, nomeado Reserva da 
Biosfera pela UNESCO. O acesso faz-
se com o telecabina de Tristaina e a 
telecadeira de Creussans e o último 
tramo faz-se a pé por um caminho 
devidamente adaptado. A estrutura, 
que conta com uma passarela de 
25 metros de longitude e um peso 
total de 32 toneladas, está integrada 

www.ordinoarcalis.com

VERÃO ORDINO ARCALÍS

Vallnord - Pal Arinsal
■ No verão Vallnord – Pal Arinsal 
torna-se uma das referências no 
mundo do BTT e do Running. A 
estação transforma-se em um Bike 
Park e oferece a todos os seus 
clientes atividades alternativas para 
todas as idades.

BTT para todos os níveis
Com 50 km de circuitos e um 
desnível superior aos 1.000m, 
Vallnord – Pal Arinsal propõe a 
todos os amantes da bicicleta de 
montanha circuitos de qualidade 
e de aventura para todos os níveis. 
Habilitou-se um teleférico para 
que os riders possam desfrutar 
também do sector de Arinsal e agora 

também de circuitos para e-Bikes. 
A Bike School, permite a qualquer 
principiante aprender deste mundo 
ou aperfeiçoar a técnica.

Ciclismo de estrada e Cicloturismo
A estação aproxima-se aos 
aficionados do ciclismo na estrada e 
ao cicloturismo e oferece uma série 
de serviços centralizados no Coll 
de la Botella com estacionamentos 
vigiados por bicicletas ou vestiários 
com duches. Também poderá 
desfrutar de alguns dos 21 portos 
de montanha mais importantes do 
país como são Pal, Arinsal, Cabús ou 
Beixalís.

VERÃO VALLNORD – PAL ARINSAL

em um entorno com apenas quatro 
pontos de ancoragem. Ainda, o 
mirador faz a função de relógio 
solar, graças ao gnómon central de 
27 metros de longitude e inclinado a 
42,55 graus.

Ordino Arcalís também poderá 
desfrutar da única ascensão em 
bicicleta a um porto final da etapa do 
Tour de França e “La Vuelta a España” 
(A Volta de Espanya) livre de tráfego 
rodado, uma verdadeira experiência 
para os amantes do ciclismo. Uma 
atividade que se completa com a 
excelente cozinha do restaurante La 
Coma a 2.200 metros de altitude. 

Running para todos
As montanhas de Vallnord-Pal Arinsal 
albergam uma serie de caminhos 
e sendeiros para poder correr. A 
estação organiza cada ano a SkyRace 
Comapedrosa, cursa de Trail Running 
que forma parte das series mundiais 
SkyRace Series.

Atividades no Mountain Park
Até 18 atividades alternativas 
no Vallnord Mountain Park, para 
passar um verão acompanhado de 
montanha, aventura e diversão. É 
a alternativa perfeita para todas as 
idades.

Caminhada e o refúgio guardado
de Comapedrosa  
La Massana oferece um grande número 
de rotas de caminhada e Vallnord – 
Pal Arinsal propõe diversos caminhos 
balizados para todos os níveis. Agora 
também poderá usufruir do refúgio 
de Comapedrosa, ao qual a forma 
mais cómoda de aceder é através do 
teleférico de Arinsal Pal.

Gastronomia
Desde almoçar na estação de Pal, 
jantares gastronómicos no Coll de 
la Botella e aperitivos no teleférico, 
Vallnord – Pal Arinsal oferece também 
durante o verão uma grande variedade 
de propostas gastronómicas em algum 
dos seus sete restaurantes.

37www.vallnordpalarinsal.com
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■ Aeroporto de Barcelona-El Prat 
A 200 km de Andorra la Vella. Ligações 
diárias de ida e volta com as companhias de 
autocarro Andbus e Directbus.

■ Aeroporto de Toulouse-Blagnac 
A 170 km de El Pas de la Casa e a 200 km 
de Andorra la Vella. Ligações diárias de ida 
e volta com a companhia de autocarros 
Andbus.

A maior parte das companhias de baixo 
custo voam também para outros aeroportos 
próximos de Andorra, como os de Reus-
Costa Daurada, Girona-Costa Brava, na 
Espanha, e Carcasson¬ne e Perpignan- 
Rivesaltes, na França.

■ Estação do Norte (Barcelona) 
A 200 km de Andorra la Vella. Ligações 
diárias de ida e volta com a companhia de 
autocarros Alsa.

■ Estação de Sants (Barcelona) 
A 200 km de Andorra la Vella. Ligações 
Ligações diárias de ida e volta com a 
companhia de autocarros Directbus.

■ Estação Lleida-Pirineus 
Ligação com AVE. A 150 km de Andorra la 
Vella. Ligações diárias de ida e volta com as 
companhias de autocarro Montmante e Alsa.

De Espanha

De Espanha

De França

Como chegar

■ Alsa www.alsa.es 
Tel.: (+34) 902 42 22 42

■ Andbus www.andorrabybus.com 
Serviço porta a porta (mediante reserva)
Tel. (+376) 803 789 / (+34) 973 984 016
info@andbus.net

■ Directbus www.andorradirectbus.es 
Tel. (+376) 805 151 / (+34) 902 109 276
estaciodirectbus@julia.net

■ Montmantell www.montmantell.com 
Tel. (+376) 866 444 / (+34) 973 982 949
info@montmantell.com

■ Estação Toulouse-Matabiau 
A 170 km de El Pas de la Casa e a 200 km
de Andorra la Vella. Ligações diárias 
de ida e volta com a companhia de 
autocarros Andbus. 

■ Estação de l’Hospitalet-près-l’Andorre 
A 12 km de El Pas de la Casa e 40 km de 
Andorra la Vella.Andorra la Vella.

Para mais informações sobre a sua viagem a
Andorra, consulte o sítio: www.exteriors.ad

De França

Se vier de carro

Contactos das 
companhias de 
autocarros:

Pode consultar o estado do trânsito e 
das estradas de Andorra em: 
www.mobilitat.ad 
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