
Andora – jest jednym z najmniejszych i najwyżej 
położonych państw europejskich. Niemniej, 
atrakcyjność turystyczna tego kraju spowodowała 
tak duży napływ imigrantów, że obecnie 
Andorczycy stanowią mniejszość we własnym 
kraju (ok. 30% społeczeństwa). Atrakcyjny 
krajobraz glacjalny, świetnie przygotowane stoki 
narciarskie, zabytki architektury, permanentne 
wyprzedaże w sklepach, status raju podatkowego 
czy liczne festiwale kulturalne i gastronomiczne 
sprawiają, że każdy znajdzie w Andorze coś dla 
siebie. Maleńkie ale niezwykle urokliwe księstwo 
leżące na wschodnich stokach Pirenejów, między 
Francją a Hiszpanią. Andora przecięta rzeką 
Valira, jest krajem o wąskich dolinach i wysoko 
położonych przełęczach. Wielu jej mieszkańców 
trudni się rolnictwem uprawiając tytoń, ziemniaki 
l u b h o d o w lą o w i e c . Z n a c z n y p ro c e n t 
zatrudnionych zajmuje się turystyką, ponieważ 
Andora jest ważnym rejonem turystyczno-
wypoczynkowym. Przyjeżdża tu wielu miłośników 

Gwarantujemy: 

Codzienne imprezy apres-ski! 

Skipass Vallnord Mountain Park 

Obsługę wykwalifikowanych 
instruktorów oraz trenerów 
nart i snowboardu SITS/SITN 

Slalom równoległy, gigant dla 
chętnych 

Jazdę nocną 

Pokazy fire & ice na stoku 

Zakwaterowanie w hotelach o 
wysokim standardzie wraz z 
szerokim zapleczem Wellness 

kursy speedridingu ( narty + 
paralotnia ) 

Heliskiing - freeride - jazda w 
dół, po nieprzetartych 
szlakach, w puchu pod 
czujnym okiem znającego 
teren przewodnika 
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narciarstwa i snowboardu. Dodatkowym magnesem dla turystów są piękne 
krajobrazy, możliwość zwiedzania starych kościołów, Klimat Andory jest 
umiarkowany, charakteryzują go łagodne i śnieżne zimy oraz chłodne i wilgotne 
lata. 

 Vallnord to jeden z dwóch największych ośrodków narciarskich Andory. Arinsal i 
Pal, do których można dostać się gondolkami wyruszającymi z centrum uroczych 
miasteczek La Massana i Arinsal to dwa sektory narciarskie połączone nowoczesną 
50 osobową koleją linową. Trzecim sektorem Vallnord jest ukryty głęboko w 
górach sektor Arcalis, do którego kursuje bezpłatny skibus. Doliny Vallnord to 
ponad 90 km perfekcyjnie przygotowanych tras narciarskich i najlepsze warunki 
śniegowe w Księstwie.Sektory Arinsal i Pal oferują łącznie 63 km tras na wysokości 
1 550 - 2 560 m n.p.m.  Znajdziemy tu 4 trasy czarne (bardzo trudne), 16 tras 
czerwonych (trudne), 15 tras niebieskich (łatwe) i 7 tras zielonych (bardzo łatwe) 
oraz najwyższej klasy snowpark. Sektor jest wręcz stworzony dla początkujących i 
średniozaawansowanych narciarzy. Odwiedzający docenią 
zróżnicowane i co najważniejsze niezatłoczone stoki!  




