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ANDORRA
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■ Andorra és un petit estat independent, situat al centre 
dels Pirineus entre Espanya i França. Les muntanyes són 
altes i la neu abundant i present durant tot l’hivern. 
Som petits, sí, però ningú no ha sabut concentrar en 468 
km² les millors i més modernes estacions d’esquí del 
sud d’Europa. I ho hem completat a més, amb una oferta 
inigualable d’oci, gastronomia, cultura, compres... 

Benvinguts a Andorra

https://visitandorra.com/ca/
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■ Grandvalira Resorts Andorra representa el domini 
esquiable més gran i modern dels Pirineus i un dels més 
extensos d’Europa, amb un total de 303 km de pistes. 
La unió de totes les estacions d’esquíd’Andorra (Ordino 
Arcalís, Pal Arinsal i Grandvalira) donen vida a un univers 
d’experiències versàtil i complet on viure amb intensitat 
lapràctica dels esports de neu a Andorra i que fa possible 
gaudir d’un entorn natural privilegiat tots els dies de l’any 
amb un sol forfet. A Grandvalira Resorts Andorra trobaràs 
la temporada d’esquí més llarga del Pirineu i un estiu ple 
d’activitats, esport i natura.

Contacta amb nosaltres a:
- www.grandvalira.com

- www.palarinsal.com

- www.ordinoarcalis.com

Grandvalira Resorts:
un país, un forfet



■ A Grandvalira no volem deixar d’explorar els límits de
l’hivern. Existeix un hivern per a tots aquells que creen 
històries en comptes d’escoltar-les. Com a gran novetat, 
el forfet de Grandvalira Resorts inclou des d’aquesta 
temporada l’accés a totes les estacions d’esquí d’Andorra!

www.grandvalira.com

GRANDVALIRA
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https://www.grandvalira.com
https://ww2.grandvalira.com/ca/
http://www.grandvalira.com
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GRANDVALIRA / ACTIVITATS

■ Més de 500 autèntics ambaixadors de la neu disposats a 
acompanyar-te i ensenyar-te a dominar els esports de neu. 
6 centres, classes en sis idiomes i una de les escoles més 
reconegudes internacionalment. T’hi apuntes?

■ Monitors especialitzats a les nostres guarderies i jardins 
de neu, classes d’esquí particulars i col·lectives, 7 circuits 
tematitzats i molta diversió! 

Escola d’esquí i snowboard

Escola infantil 
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■  Freeride: adrenalina pura, neu pols a la cara i traçats 
només per a tu a les nostres escoles hi trobaràs monitors 
especialitzats per a aprendre’n les tècniques i el material 
de seguretat.
Freestyle: l’inexplicable sensació de volar i d’apropar-te 
al cel és possible als 3 snowparks de Grandvalira, un dels 
quals és nocturn!
Esquí de muntanya: sent la llibertat coronant els cims 
més emblemàtics del domini amb els nostres guies de 
muntanya.

Freeride, Freestyle 
i esquí de muntanya 

GRANDVALIRA / ACTIVITATS
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■  Descobreix les activitats d’aventura, aptes tant per a 
petits com per a grans.

Activitats d’aventura 

GRANDVALIRA / ACTIVITATS
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■  Grandvalira compta amb més de 60 punts de restauració 
distribuïts per tot el domini, amb una àmplia oferta 
gastronòmica que s’adapta a tots els gustos i necessitats. 
Descobreix també la nostra oferta de restauració nocturna, 
per viure experiències inoblidables.

Restauració

GRANDVALIRA / ACTIVITATS
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■ El popular local d’oci i restauració L’Abarset, torna 
aquesta temporada d’hivern amb més força que mai i 
amb l’objectiu d’esdevenir el millor après-ski d’Europa.

El renovat projecte manté l’essència i l’esperit de l’antic 
local, però a la vegada es potencia amb un nou concepte 
en el qual s’unirà oci, música i gastronomia en una 
experiència única, que anirà més enllà de la temporada 
d’esquí i dels caps de setmana. 

Après-ski

GRANDVALIRA / ACTIVITATS
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■  L’estació Extraordinària és ser el domini esquiable més 
salvatge i emocionant, on sentir-se més lliure que mai i on 
trobar aquell “extra” que farà sentir-te únic. Ordino Arcalís, 
coneguda per oferir la millor qualitat i la quantitat de neu 
més gran del Pirineu, ofereix un entorn muntanyós únic.

www.ordinoarcalis.com

L’estació
Extraordinària
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http://www.ordinoarcalis.com
https://ww1.ordinoarcalis.com/ca/
http://www.ordinoarcalis.com
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ORDINO ARCALÍS / ACTIVITATS

■  La Ski&Mountain Academy d’Ordino Arcalís, ofereix 
classes d’esquí i snowboard. Els més petits de la casa 
aprendran, alhora que es diverteixen, a la nostra guarderia i 
jardí de neu o la pista Megaverda, la pista verda més llarga 
del Pirineu, són espais perfectes per a iniciar-se en l’esquí 
o snowboard.

Diversió i aprenentatge
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ORDINO ARCALÍS / ACTIVITATS

■  Sabors, textures i aromes de muntanya. Plats cuinats 
al 100% a l’estació amb productes de proximitat de 
primera qualitat. Si desitges viure una aventura única, et 
recomanem et recomanem els sopars d’alçada a la Borda 
de la Coma, a 2.200 m d’altitud, i després baixar esquiant 
il·luminat per la llum de la lluna.

L’essència de la 
muntanya al plat
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ORDINO ARCALÍS / ACTIVITATS

■  Ordino Arcalís és l’escenari perfecte per a provar una 
àmplia oferta d’activitats per a tots els públics, des 
d’excursions en motos de neu, en raquetes, esquí de 
muntanya i no et perdis l’excursió a la cova d’estalagmites 
del Port del Rat.

■  Descobreix els més de 120 itineraris en companyia dels 
guies de la nostra prestigiosa escola de Freeride. I si el que 
t’agrada són les raquetes de neu o l’esquí de muntanya 
t’oferim serveis de formació i acompanyament a mida.

Activitats d’aventura

Freeride i adrenalina



■  Pal Arinsal és l’estació d’esquí més propera del centre 
del país i amb accessos molt còmodes per arribar sol, amb 
amics o en família. L’estació ubicada a la parròquia de La 
Massana, acull cada any tres Copes del Món: ISMF d’Esquí 
de Muntanya, UCI de BTT i Skyrace Comapedrosa de Trail
Running.
www.palarinsal.com

L’estació 365
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http://www.palarinsal.com
https://vallnordpalarinsal.com/
http://www.palarinsal.com
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PAL ARINSAL / ACTIVITATS

■   Pal és l’estació d’esquí més propera al centre d’Andorra. 
Sent una estació apta per a tots els nivells, la màgia dels seus 
boscos permeten la màgia dels seus boscos permeten a tota 
la família i/o amics gaudir al màxim.

■   A Arinsal gaudiràs d’un ambient únic i d’uns serveis de 
primera en un entorn ideal pensat tant per a parelles, com 
per a joves i famílies amb accessos còmodes gràcies al 
telecabina d’Els Orriols. 

Els sectors de Pal i Arinsal estan connectats amb el telefèric 
ubicat al sector del Coll de la Botella i Port Negre (a Arinsal).

Neu, aventura i natura
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PAL ARINSAL / ACTIVITATS

■  Per tots els que vulguin gaudir de la neu d’una forma 
diferent Pal Arinsal proposa un gran nombre d’activitats al 
sector de Pal. Tirolina Big Zip, Parc de Cordes, simulador 
d’esquí virtual, l’esquí de muntanya o les excursions de 
raquetes entre moltes altres activitats de neu per a infants 
i adults.

■  L’escola de neu de Pal Arinsal és molt valorada per la 
qualitat i la tècnica dels seus monitors. Els més petits 
també podran gaudir del servei del jardí de neu.

Activitats pensades 
per a tots

Escola de neu
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PAL ARINSAL / ACTIVITATS

■  Per als amants de la gastronomia trobareu fins a 21 
restaurants diferents. En dies concertats i sota reserva 
també podràs gaudir de sopars d’alta muntanya a Pal o a 
Arinsal.

Gastronomia d’alçada
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Andorra 
és molt més
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■ Després de l’esquiada, l’ambient d’après ski es trasllada 
als diferents locals situats a peu de pistes, on la gent 
assaboreix una copa i escolta la millor música en directe, i 
es distreu veient com marxa el sol i entra la nit. 

Diversió, música 
i bon ambient

ANDORRA ÉS MOLT MÉS



ANDORRA ÉS MOLT MÉS

■  Més de 1.500 comerços i botigues es concentren per 
garantir-te que hi trobaràs allò que estaves buscant. 

■  Els visitants d’esperit inquiet descobriran sorprenents 
itineraris culturals, museus o el ric patrimoni romànic que 
ens contempla des de fa mil anys. 

Temps per a les compres

Descobreix la nostra cultura
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ANDORRA ÉS MOLT MÉS

■  Les bordes són construccions tradicionals del Pirineu, 
avui moltes d’elles allotgen acollidors restaurants on es pot 
assaborir autèntica cuina de muntanya.

■  Quedar-se a Andorra uns dies sempre és una bona 
elecció. Els més de 300 establiments turístics, que sumen 
gairebé 43.000 llits repartits per tot el país, t’ho garanteixen. 

Assaboreix l’autèntica 
cuina de muntanya

Allotjaments per somiar
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ANDORRA ÉS MOLT MÉS

■  La cultura de l’aigua ha arrelat amb força, i darrerament 
molts allotjaments incorporen espais de benestar integral 
entre els seus equipaments, alguns dels quals ocupen fins 
a 5.000 m² de superfície.

■  Compta amb 4 spas: El Termolúdic, l’spa més gran de 
Caldea que ofereix una experiència més lúdica en aigües 
termals. L’Inúu, l’spa només per a adults que et convida a 
gaudir de la tranquil·litat absoluta. Likids és l’spa d’accés 
exclusiu per a infants, i finalment, a Orígens t’esperen 
banys exòtics del món.

Temps d’evasió

Caldea, l’spa termal 
més gran del sud d’Europa

www.caldea.com

https://www.caldea.com/ca/
https://www.caldea.com/ca/
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ANDORRA ÉS MOLT MÉS

■  L’Ski Canaro, situat a Canillo, disposa de dues pistes per a 
debutants i una pista de trineus destinada als més petits. A 
més, a l’estació trobaràs un hotel familiar amb restaurant, 
cafeteria, terrassa panoràmica amb vistes a les pistes i 
aparcament gratuït.

■  Situat a Sant Julià de Lòria, en l’entorn de La Rabassa, 
descobreix el centre d’activitats outdoor de Naturland. A 
La Rabassa, pots practicar l’esquí de fons en més de 15 
km de pistes senyalitzades, a 2.050 m d’altitud. Disposa a 
més, d’una àmplia oferta d’activitats de neu. L’oferta es 
complementa amb el Tobotronc, el tobogan alpí més llarg 
del món, amb 5,3 km de recorregut.
www.naturland.ad

www.skicanaro.com

Ski Canaro

Esquí de fons, activitats i
experiències a la neu!

https://www.naturland.ad/
https://skicanaro.com/ca/
https://skicanaro.com/ca/
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ANDORRA ÉS MOLT MÉS

■  360°eXtrem és un centre de diversió per a totes les edats. 
S’hi poden practicar molts esports (gimnàstica, salts de llit 
elàstic, freeski, snowboard, skate, scooter, bmx, ...) repartits 
en diverses zones.

■  El Palau de Gel es troba al centre de Canillo, al peu de 
l’estació d’esquí Grandvalira i a 10 km del centre d’Andorra 
la Vella. Hi trobaràs 1.800 m2 dedicats al gel en un univers 
de diversió amb les activitats més variades.

www.palaudegel.ad

www.360extrem.com

Centre de freestyle & 
jumping a Andorra 

Mil maneres de divertir-se 
en família o amb els amics!

https://www.palaudegel.ad/
http://www.360extrem.com/
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■ A l’estiu, els 468 km² de superfície andorrana ens 
porten cap a un món de natura en estat pur i de paisatges 
imponents. Paisatges que, per exemple, trobaràs als tres 
espais protegits del país: el Parc Natural Comunal de les 
Valls del Comapedrosa, el Parc Natural de Sorteny i la Vall 
del Madriu-Perafita-Claror. Aquesta darrera, declarada 
Patrimoni Mundial per la UNESCO.

Andorra, també 
per gaudir a l’estiu

ANDORRA ÉS MOLT MÉS

www.visitandorra.com

https://visitandorra.com/ca/


Descarrega’t aquí
les App’s d’Andorra
Descárgate aquí  las Ap p’s de Andor ra
Téléchargez ici les App’s d’Andorre

Fulletons turístics
Folletos turísticos
Brochures touristiques

Activitats a l’aire lliure
Actividades al aire libre
Activités de plein air

Andorra Guides

· Més informació a les oficines de turisme o a la nostra 
web.

· Más información en las oficinas de turismo o en nuestra 
web.

· Plus d’informations dans les offices de tourisme ou sur 
notre site internet.

www.visitandorra.com

https://visitandorra.com/ca/
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■ Al sector de Canillo, el Mon(t) Magic Family Park de 
Canillo, és l’espai ideal per a gaudir en família o amb els 
amics: adrenalina, diversió i una multitud d’activitats a 
2.000 metres d’altura!

Al sector de Soldeu, t’espera el camp de golf més alt dels 
Pirineus, a 2.250 m d’altitud. Es tracta d’un camp de 9 forats 
de par 33, amb una longitud de 2.590 metres i una extensió 
de 16 hectàrees.

Grandvalira, 
l’estiu sense límits

ESTIU GRANDVALIRA
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■ El sector d’Encamp amaga nombroses activitats per a 
tota la família. L’experiència del Funicamp és una gran 
porta d’entrada a la riquesa i a la història de l’entorn i el 
paisatge pirinenc. 

La zona dels Pessons de Grau Roig ofereix diverses 
activitats, tot gaudint d’unes vistes magnífiques.

Epic Andorra apropa la natura als visitants d’una manera 
singular, amb un alt nivell d’atenció i qualitat, oferint 
experiències extraordinàries en allotjaments.

ESTIU GRANDVALIRA
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■ El principal atractiu de l’estiu a Ordino Arcalís és sense 
dubte l’espectacular mirador solar de Tristaina. Està situat 
al Pic de Peyreguils, a 2.701 metres d’altitud, i permet gaudir 
d’unes vistes panoràmiques de 360 graus al circ glacial de 
Tristaina i tota la vall d’Ordino, nomenada Reserva de la 
Biosfera per la UNESCO. 

A Ordino Arcalís també podràs gaudir de l’única ascensió en 
bicicleta a un port final d’etapa del Tour de França i “La Vuelta 
a España” lliure de trànsit rodat, tota una experiència per als 
amants del ciclisme.

Ordino Arcalís, 
on es para el temps

ESTIU ORDINO ARCALÍS
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■ A l’estiu Pal Arinsal es converteix en una de les referències 
en el món de la BTT i el Running. L’estació es transforma 
en un Bike Park i ofereix a tots els seus clients activitats 
alternatives per a totes les edats amb el Mountain Park. 

També proposa un gran nombre de rutes de senderisme 
per descobrir les muntanyes del país i una bona oferta 
gastronòmica.

Pal Arinsal

ESTIU PAL ARINSAL
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Aeroport de Barcelona-El Prat
A 200 km d’Andorra la Vella. Connexions diàries d’anada 
i tornada amb les companyies d’autobusos Andbus i 
Directbus.

Aeroport Andorra – La Seu
A 20 km d’Andorra la Vella. Consultar connexions. 
info@visitandorra.com

Aeroport de Toulouse-Blagnac
A 170 km del Pas de la Casa i a 200 km d’Andorra la Vella. 
Connexions diàries d’anada i de tornada amb la companyia 
d’autobusos Andbus.

COM ARRIBAR

Des d’Espanya 

Des de França
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Estació Toulouse-Matabiau
A 170 km del Pas de la Casa i a 200 km d’Andorra la Vella. 
Connexions diàries d’anada i tornada amb la companyia 
d’autobusos Andbus.

Estació de l’Hospitalet-près-l’Andorre 
A 12 km del Pas de la Casa i 40 km d’Andorra la Vella.

COM ARRIBAR

Des de França

Estació del Nord (Barcelona)
A 200 km d’Andorra la Vella. Connexions diàries d’anada i 
tornada amb la companyia d’autobusos Alsa.

Estació de Sants (Barcelona)
A 200 km d’Andorra la Vella. Connexions diàries d’anada i 
de tornada amb la companyia d’autobusos Directbus.

Estació Lleida-Pirineus
Connexió amb AVE. A 150 km d’Andorra la Vella. Connexions 
diàries amb les companyies d’autobusos Montmantell i 
Alsa.

Des d’Espanya 
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Alsa www.alsa.es 
Tel. (+34) 902 422 242

Andbus www.andorrabybus.com
Servei porta a porta 
(cal fer-ne la reserva prèvia).
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

Pots consultar el trànsit i l’estat de les carreteres d’Andorra 
a: www.mobilitat.ad 

Si véns amb cotxe

Contactes de les companyies d’autobusos:

COM ARRIBAR

https://www.alsa.es/ca/
https://www.andorrabybus.com/ca
mailto:info%40andbus.net?subject=
https://www.andorradirectbus.es/ca
mailto:estaciodirectbus%40julia.net?subject=
https://www.montmantell.com/
mailto:info%40montmantell.com?subject=
https://www.mobilitat.ad/



