
 Congrés Mundial de Turisme de Neu i Muntanya 

Activitats, Andorra 13 de març de 2020 

 

Introducció 

Amb l'objectiu de gaudir d'Andorra al 100 %, us oferim una sèrie d'activitats perquè pugueu 

estar en contacte amb la natura de la manera més autèntica. 

Us agrairem que reserveu les activitats que més s'adaptin a les vostres preferències, abans del 

dia 14 de febrer del 2020. 

 

1. Visita tècnica 1: Casa de la Muntanya, Ordino 

 durada:    1 h 30 min aprox.  

 aforament:   20 persones màx. 

 punt de trobada:   Govern d'Andorra, Prat de la Creu, 62-64 

 

La Casa de la Muntanya és un espai pensat per promocionar, difondre i reservar activitats esportives o de turisme 

de muntanya. L'objectiu serà també crear noves activitats que potenciïn aquest sector. Tindrà un vessant 

formatiu i reforçarà el treball conjunt de les empreses de l'àmbit de la muntanya, l'administració pública i les 

entitats de recerca i innovació. 

 

 

 

9.00 h Trobada davant de l'edifici del Govern d'Andorra, carrer Prat de la Creu, 62-64, 
Andorra la Vella 

Trasllat fins a Ordino amb autobús 

9.30 h Arribada a Ordino 

9.30 h Visita tècnica de la Casa de la Muntanya 

10.30 h Fi de la visita 

10.30 h Tornada a Andorra la Vella 

11.00 h Arribada a Andorra la Vella 

* Nota: es recomana calçat còmode i roba d'abric. 
  



2. Activitats lúdiques a Canillo: 

durada:  2 h al matí i 1 h 30 min a la tarda 

aforament:  segons disponibilitat 

punt de trobada: Govern d'Andorra, Prat de la Creu, 62-64 

 

A Canillo podreu fer diverses activitats lúdiques. Al matí podreu escollir 1 de les activitats 

següents: raquetes de neu, tobogan o gran tirolina. A la tarda no us podeu perdre l'oportunitat 

d'acostar-vos al Roc del Quer i gaudir d'unes impressionants vistes de tota la Parròquia de 

Canillo. 

 

Magic Gliss 

Màgic Gliss és un tobogan de 555 metres de baixada i 180 de pujada. Aquesta atracció pot arribar 
a velocitats de 40 km/h. Una oportunitat per divertir-se i experimentar l'adrenalina en plena 
natura. Accés a l'activitat pel telecabina de Canillo. 

Tirolina 

La tirolina està situada al Mont Magic de Canillo i té un recorregut de 550 metres, 40 metres 
d'altura i velocitats de descens que arriben als 80 km/h. Una oportunitat per gaudir de les millors 
vistes sobre el llac del Forn i experimentar l'adrenalina en plena natura. 

Raquetes de neu 

Excursió amb raquetes de neu al Sector de Canillo per descobrir camins nevats i llacs glaçats 
d'una manera diferent. Itinerari inèdit amb raquetes de neu.  
Material no inclòs, circuit de raquetes sense guia. Durada aproximada d'una hora. 

Mirador Roc del Quer 

És una passarel·la de 20 metres de llarg: els 8 primers estan assentats sobre terra ferma, però 
els 12 següents s'endinsen en la mateixa panoràmica, ja que en aquest tram la passarel·la està 
constituïda per un sortint suspès a l'aire, de manera que quan hi passeu us sentireu com si 
estiguéssiu flotant a l'aire o volant. 

 

 

 

 

 



 

 

11.00 h Trobada davant de l'edifici del Govern d'Andorra (carrer Prat de la Creu, 62-
64, Andorra la Vella) 

Trasllat amb autobús fins a Canillo 

11.30 a 13.30 h Telecabina de Canillo per accedir al Forn de Canillo per fer les activitats (només 
en podreu escollir una per persona) 

13.30 h  Dinar lliure a la mateixa estació d'esquí Restaurant Roc de les Bruixes Restaurant 

familiar i amb decoració rústica. Cuina tradicional. Ambient acollidor i terrassa amb 

vistes a la vall. 

15.00 h Tornada a Canillo amb el telecabina 

15.30 a 16.30 h Trasllat des de Canillo, amb autobús, per visitar el Roc del Quer 

17.30 h Tornada a Andorra la Vella 

* Nota: es recomana calçat còmode i roba d'abric per practicar activitats a la neu. 
 

3. Activitat d'esquí: esquí a Grandvalira  

durada:  tot el dia. 

aforament:  segons disponibilitat.  

punt de trobada: cada participant hi anirà pels seus propis mitjans 

 

Amb el forfet de Grandvalira podreu esquiar sense límits pel domini esquiable més gran del sud d'Europa 

i recórrer els 210 km de pistes. Les pistes de la Copa del Món d'esquí alpí us estan esperant. 

 

  

 

9.00 h Dia d'esquí 

17.00 h Fi del dia d'esquí 

* Nota: El material d'esquí no està inclòs, haureu d'anar vestits adequadament per practicar 
aquest esport de muntanya. 



4. Patinatge al Palau de Gel de Canillo 

durada:  dues hores 

aforament:  segons disponibilitat 

punt de trobada:  cada participant hi anirà pels seus propis mitjans 

 

Al Palau de Gel d'Andorra, una pista de gel pot ser molt més que una pista de gel. Grans i petits gaudeixen 

d'una gran varietat de propostes que combinen oci i esport, gastronomia i salut, tant de dia com de nit. A 

més, amb la confiança que la presència de monitors experts garanteix en tot moment la seguretat i la 

diversió dels usuaris. 

 

 

 

16.30 h Inici de la sessió de patinatge 

18.30 h Fi de la sessió de patinatge 

* Nota: es recomana roba d'abric i guants. El material per practicar el patinatge no està inclòs a 
l'entrada. 



RESERVA: 
• Reserva l'activitat a www.mountainlikers.com. 

• Un cop feta la reserva, la secretària encarregada d'organitzar les excursions us enviarà un 
missatge de correu electrònic amb la confirmació. 

• El sistema en línia només permet una reserva per persona. 

• La data límit per a la reserva és el 14 de febrer de l'any 2020 a les 17 h. (GST + 1). 

• Les places són limitades i les reserves es realitzaran per ordre de recepció. 

• Per garantir que rebreu la informació sobre la confirmació final o qualsevol canvi en 
l'excursió, assegureu-vos de fer servir la mateixa adreça electrònica i el mateix nom que 
utilitzeu en fer la reserva. 

• A causa del caràcter dels programes de les excursions, els detalls estan subjectes a canvis. 
El dia abans de l'excursió, assegureu-vos de comprovar el vostre correu electrònic per si us 
hem enviat un avís d'última hora. 

• Si teniu qualsevol dubte o si desitgeu cancel·lar la vostra reserva, contacteu amb el 

nostre personal a través de l'adreça electrònica info@mountainlikers.com. 
 
 

INFORMACIÓ GENERAL  
• Les excursions s'inicien a l'hora i lloc acordats segons la descripció de l'excursió. En cas 

d'arribar més tard es considerarà una no presentació, i és per això que us preguem la 
màxima puntualitat. 

• El dinar no està inclòs. 
• Recomanem portar roba còmoda, d'abric i esportiva. 
• La temperatura pot variar sobtadament, per aquest motiu recomanem portar roba d'abric 

addicional. 
• En cas de mal temps, les activitats programades es poden modificar o cancel·lar. 
• En cas que patiu alguna malaltia crònica, assegureu-vos de portar la medicació que 

necessiteu. 

 


