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Bem-vindo a Andorra
Andorra é um pequeno estado independente, situado
no centro dos Pirenéus, entre a Espanha e a França. 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...
■
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Viva a singularidade de
umas montanhas únicas
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.

■

SKIANDORRA
Associação das Estações de Esqui de Andorra
www.skiandorra.ad
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DEMASIADO PARA TI?
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. O forfait de Grandvalira
incluiu também o acesso à estação de Ordino-Arcalís, onde
realizar o melhor freeride e sentir a máxima liberdade.

■

www.grandvalira.com
5

GRANDVALIRA / ATIVIDADES

Escola de esqui e snowboard
Mais de 500 autênticos embaixadores da neve dispostos
a ensinar-lhe a dominar os desportos de neve. Seis centros,
com aulas em seis línguas diferentes e uma das escolas
com maior reconhecimento a nível internacional. Quer vir
aprender connosco?

■

Escola infantil
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!

■
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GRANDVALIRA / ATIVIDADES

Freeride, freestyle e
esqui de montanha
Freeride: adrenalina pura, a neve na cara e traçados
exclusivos para si. 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.

■
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GRANDVALIRA / ATIVIDADES

Atividades de aventura
Descubra as nossas atividades de aventura, aptas tanto
para miúdos como para graúdos.

■
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GRANDVALIRA / ATIVIDADES

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

■
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GRANDVALIRA / ATIVIDADES

Après-ski
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.
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Extra
Ordinaria
mente
Livre
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. Esta
estação oferece um ambiente montanhoso único, onde
todos podem esquiar com total liberdade.

■

www.ordinoarcalis.com
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ORDINO ARCALÍS / ATIVIDADES

Diversão e aprendizagem
A Ski&Mountain Academy de Ordino Arcalís oferece
aulas de esqui e snowboard. Os mais pequenos terão
oportunidade de aprender, enquanto se divertem, na
nossa creche e jardim de neve e a pista Megaverde, a mais
longa pista verde dos Pirenéus, são espaços ideais para a
iniciação no esqui ou no snowboard.

■
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ORDINO ARCALÍS / ATIVIDADES

A essência da montanha
no seu prato
Sabores, texturas e aromas de montanha. Pratos
integralmente elaborados na estação, com produtos de
proximidade e de primeira qualidade. 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.

■
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ORDINO ARCALÍS / ATIVIDADES

Atividades de aventura
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.

■

Freeride e adrenalina
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.

■
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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.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.

■

www.vallnordpalarinsal.com
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VALLNORD - PAL ARINSAL / ATIVIDADES

Neve, aventura e natureza
Pal é a estação de esqui mais próxima do centro de
Andorra. Sendo uma estação apta para todos os níveis, e
a magia dos seus bosques permitem a toda a família e/ou
amigos aproveitar 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.

■

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

Atividades pensadas
para todos
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.

■

Escola de Neve
TA escola de neve de Vallnord – Pal Arinsal é muito
apreciada pela qualidade e pela técnica dos seus
monitores. Os mais pequenos também poderão usufruir
do serviço do jardim de neve.

■
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VALLNORD - PAL ARINSAL / ATIVIDADES

Gastronomia de altitude
A estação também oferece um grande número de
restaurantes para os amantes da gastronomia.

■
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Andorra é
muito mais
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ANDORRA É MUITO MAIS

Diversão, música
e bom ambiente
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.

■
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ANDORRA É MUITO MAIS

Tempo de compras
Mais de 1500 lojas e estabelecimentos comerciais
concentram-se para garantir que encontrará aquilo de que
andava à procura.

■

Descubra a nossa cultura
Eaos visitantes de espírito mais curioso a possibilidade
de descobrir surpreendentes itinerários culturais, museus
ou o rico e milenar património românico.

■
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ANDORRA É MUITO MAIS

Saboreie a autêntica
cozinha de montanha
As bordes são construções tradicionais dos Pirenéus. Hoje
em dia muitas delas albergam acolhedores restaurantes
onde pode ser saboreada a autêntica cozinha de montanha.

■

Alojamentos para sonhar
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.

■

22

ANDORRA É MUITO MAIS

Tempo de evasão
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.

■

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. Caldea oferece uma laguna
panorâmica equipada com jogos de água que sobressai do
terraço exterior.

■

www.caldea.com
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ANDORRA É MUITO MAIS

Ski Canaro
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.

■

www.skicanaro.com

Esqui de fundo, skimo
e muito mais!
Em Sant Julià de Lòria, na zona de La Rabassa, encontrase 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. Dispõe adicionalmente de uma ampla oferta
de atividades de neve. A oferta é complementada com o
Tobotronc, o tobogã alpino com o percurso mais longo do
mundo, com 5,3 quilómetros.

■

www.naturland.ad
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ANDORRA É MUITO MAIS

Centro freestyle e
jumping de Andorra
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.):

■

www.360extrem.com

Mil maneiras de se divertir
em família ou com amigos!
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.
■

www.palaudegel.ad
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ANDORRA É MUITO MAIS

Andorra, também
para apreciar no verão
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
e o Vale do Madriu-Perafita-Claror. Este último, declarado
Património Mundial pela UNESCO.

■

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!

■

No sector de Soldeu, o campo de golfe mais alto dos
Pirenéus, a 2250 metros de altitude, está à sua espera. Tratase de um campo de 9 buracos e um par de 33, com um
comprimento de 2590 metros e uma extensão de 16 hectares.
28

VERÃO GRANDVALIRA
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.

■

A zona dos Pessons de Grau Roig oferece diversas atividades,
com umas vistas magníficas durante todo o caminho.
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.

29

VERÃO ORDINO ARCALÍS

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.

■

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 experiencia para os amantes do ciclismo.
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VERÃO VALLNORD – PAL ARINSAL

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.
Também propõe um grande número de rotas de caminhada
para descobrir as montanhas do país e uma boa oferta
gastronómica.

■
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COMO CHEGAR

De Espanha
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.

From France
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.
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COMO CHEGAR

De Espanha
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.

From France
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.
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COMO CHEGAR

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

Contactos das companhias de autocarros:
Alsa www.alsa.es
Tel. (+34) 902 422 242
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
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