ENAMORA'T DEL BLANC NIVI D'ANDORRA
1 restaurants

0 punts d'interès

1 hotels

6 activitats

Desconnecta i omple't d'energia del Pirineu amb qui vulguis
2 Dies

La Massana

4 Aturades

Andorra la Vella

49 Km
AndorraWorld

Dia 1 5 activitats
Per aprofitar al màxim el primer dia, per què no comences directament amb l'estació d'esquí
d'Ordino Arcalis? És una de les més completes dels Pirineus. Hi gaudiràs tot el matí de la teva
gran passió. Et recomanem l'estació d'Ordino Arcalis, ideal per a experts i principiants. Llisca
en un entorn excepcional! A més, en aquesta estació tens la possibilitat de practicar altres
activitats, com ara els ski bikes, vols panoràmics i heliesquí o les motos de neu.
A la tarda, pots fer una excursió amb raquetes de neu per imbuir-te de la bellesa dels
paisatges dels Pirineus. Una altra opció és practicar esquí de travessa fins al refugi guardat de
Sorteny. Si mai no has practicar la modalitat skimo, és el pla perfecte! En arribar-hi, sopa i
passa la nit al refugi.
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Esquiar a Ordino Arcalís
Gaudeix com mai de l’esquí als més de 30 km de pistes
l’estació d’Ordino Arcalís.

Vols panoràmics i heliesquí
Gaudeix de vols panoràmics, sobrevola les nostres
estacions i fes que et pugi l’adrenalina mentre practiques
l’heliesquí!

Motos de neu a Ordino Arcalís
Aquest hivern condueix una moto de neu i deixa que et
pugi l’ adrenalina! A l’estació d’Ordino Arcalís trobaràs tot
un ventall de possibilitats. Tria’n la teva!

Esquí de travessa, neu en estat pur
Arriba allà on no creies poder arribar amb la pràctica de
l’esquí de travessa: els cims i els paisatges més singulars
d’Andorra t’estan esperant.
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Refugi Borda de Sorteny
Vall de Sorteny

El refugi Borda de Sorteny està ubicat a Ordino, dins el
parc natural de la vall de Sorteny, just a sobre de la pleta
del mateix nom.

Dia 2 3 activitats
Aprofita el matí per tornar del refugi amb raquetes de neu. Després d'una nit gèlida, els
primers raigs de sol et donaran la vida.
Pots recuperar les forces al magnífic restaurant Mediterrani de Caldea, on podràs tastar cuina
de primer nivell. La tarda la reservem perquè et cuidis amb un bany calent al balneari. Un cop
hagis finalitzat aquesta sessió de relaxació tan merescuda, pots fer un passeig pel centre
d'Escaldes-Ergondany i anar de compres.

Restaurant Caldea
C/ Copríncep François Miterrand, Centre Termolúdic
Caldea

Caldea, l'spa termal d'Andorra
Inaugurat l’any 1994, Caldea és un centre pioner en
termoludisme.
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Vivand
A Vivand gaudiràs d’una altra manera de comprar!

4/4

