ENJOY ANDORRA! PROGRAMA - 23 de març del 2018
(Exclusiu i gratuït per a un tiquet d’entrada general de dos dies per als assistents al congrés)

1.

Excursió 1: Ruta d’Engordany
durada: 1.30 hores aprox.
aforament:
25 persones max.
punt de trobada:
CAEE

donar a conèixer l’arquitectura vernacular i els usos i costums d’Andorra abans dels anys 50 del segle XX.
9.00

CAEE (*)
trobada al Centre d’Art d’Escaldes, Av. de les Escoles, 2, AD700 Escaldes-Engordany.

9.05

Plaça de Santa Anna.

9.15

Plaça Esbart Santa Anna.

9.25

Era Rafael.

9.35

La Font.

9.45

Plaça d’Engordany.

10.00

Rec i església de Sant Jaume d’Engordany.

10.30

CAEE

* Nota:

no es visiten els interior de les cases.
es poden fer fotografies.
es recomana anar calçat còmodament.
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Excursió 2: Itinerari de l’arquitectura de l’aigua
durada: 1.30 hores aprox.
aforament: 25 persones max.
punt de trobada:
CAEE

donar a conèixer l’arquitectura relacionada amb els usos de l’aigua en el context de transformació del país.
9.00

CAEE (*)
trobada al Centre d’Art d’Escaldes, Av. de les Escoles, 2, AD700 Escaldes-Engordany.

9.15

Roc del metge

9.30

Av. Carlemany

9.45

Plaça. Coprínceps

10.00

Parc de la Mola

10.30

Caldea

* Nota:

es poden fer fotografies.
es recomana anar calçat còmodament.

3.Espai d’innovació d’Actua (trasllat no inclòs).
La Fundació ActuaTech, des del seu naixement l’any 2015, és el motor de la innovació a Andorra. La seva
finalitat és potenciar el sector tecnològic i posicionar el país com el perfecte laboratori de proves (Living-lab) on
grans empreses i startups puguin desenvolupar i testejar els seus projectes. De la mà del Massachusetts
Institute of Technology (MIT) i de Google, entre d’altres, ja ha treballat en diversos projectes de gran magnitud
com la digitalització del sector comercial d'Andorra, l’anàlisi dels principals esdeveniments del país i el
desenvolupament d'un vehicle autònom. També compta amb un Espai d’Innovació, ubicat a la planta baixa de
l’edifici de Caldea, on s'exposen bona part d'aquests projectes.

Espai d’innovació d’Actua, caldea – Andorra http://www.actua.ad/actuatech
GB
10.00 a 10.45

Visita tècnica en anglès,
a càrrec d’en Sr. Marc Pons, director de la Fundació ActuaTech.

ES
11.00 a 11.45

Visita tècnica en castellà,
a càrrec d’en Sr. Marc Pons, director de la Fundació ActuaTech.
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4. Esquí a Grandvalira (trasllat i equipament no inclosos). www.grandvalira.com
5. Esquí a Vallnord (trasllat i equipament no inclosos). www.vallnord.com
6. Naturlandia (25% de descompte en la entrada general (trasllat i equipament no inclosos).www.naturlandia.ad
7. Palau de Gel de Canillo (patinatge sobre gel). (trasllat i equipament no inclosos). www.palaudegel.ad
8. Caldea (entrada de 3 hores a Caldea amb descompte de 7 euros i a Inúu de 15 euros) - (trasllat no inclòs).
www.caldea.com

RESERVA:
•
•
•
•
•
•
•

•

Reserveu la vostra activitat a www.mountainlikers.com.
Un cop realitzada la reserva, la secretària encarregada d’organitzar les excursions us enviarà un
correu electrònic de confirmació.
El sistema en línia només permet una reserva per persona.
El termini màxim per a la reserva és el 15 de març del 2018 a les 17 hores. (GST+1).
Les places són limitades, per la qual cosa les reserves es realitzen per ordre de recepció.
Per tal de garantir-vos que rebeu informació sobre la confirmació final o qualsevol canvi en
l’excursió, assegureu-vos d’utilitzar l’adreça de correu electrònic i el nom que vàreu utilitzar en
realitzar la reserva.
A causa del caràcter dels programes de les excursions, els detalls estan subjectes a canvis. El dia
anterior a l’excursió, assegureu-vos de comprovar el vostre correu electrònic per si se us han
enviat avisos d’última hora.
En cas que tingueu alguna pregunta o desitgeu cancel·lar la vostra reserva, poseu-vos en
contacte amb el nostre personal a info@mountainlikers.com

INFORMACIÓ GENERAL PER A LES EXCURSIONS 1 I 2:
•
•
•
•
•
•
•

Les excursions comencen en l’horari i els llocs acordats segons la descripció de l’excursió. En cas
d’arribar tard es considerarà una no presentació, per la qual cosa es prega puntualitat.
El dinar no està inclòs.
Porteu roba còmoda i esportiva.
La temperatura pot variar sobtadament, per això us aconsellem portar roba d’abric addicional.
En cas de mal temps, les activitats programades podran modificar-se o cancel·lar-se.
Durant l’excursió s’oferiran guies turístics en espanyol-anglès.
En cas que patiu alguna malaltia crònica, assegureu-vos de portar la medicació que
necessiteu.
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