ENJOY ANDORRA! PROGRAMA – 4 de març de 2016
(Exclusiu i gratuït per als assistents amb Entrada General de dos dies al congrés)

Excursió 1: Parc Naturlandia
www.naturlandia.ad
9 a.m.
10 a.m.

L’autobús surt dels punts acordats per l’Organització (*)
(9 a.m. Hotel Acta Art / 9:05 a.m Holiday Inn / 9:15 a.m. Centre de Congressos)
Arribada a la cota 2000 de Naturlandia i començament de les
activitats: ruta guiada en raquetes de neu o visita al parc
d’animals i descens pel tobogan tubby.
Opció d’excursió en moto de neu (30’) amb un suplement
(€20/pers.) i reserva prèvia.

1 p.m.

Dinar a la Borda de Conangle. (Menú: 17€ o -10 % de descompte a la carta, pagament a
càrrec de cada participant)

2:30 p.m.

Trasllat a la cota 1600 de Naturlandia i activitats: Tobotronc (el tobogan més llarg del món
en un entorn natural), airtrekk, tirolina, tir amb arc, minigolf…

5 p.m.

L’autobús surt de la cota 1600 de tornada a Andorra la Vella (parada als hotels acordats).
Fi de l’activitat

Excursió 2: Bus turístic – visita cultural
9:30 a.m.
10 a.m.

L’autobús surt dels punts acordats per l’Organització (*)
(9:30 a.m. Hotel Acta Art / 9:35 a.m. Holiday Inn / 9:45 a.m. Centre de Congressos)
Visita guiada a l’interior i exterior de l’església (segle X), única a
Andorra per la seva torre del campanar de planta circular (segle
XIII). Al seu interior pot apreciar-se una representació de l’Agnus
Dei flanquejada per dos àngels.

10:45 a.m.

Recorregut amb representació escènica a les bordes de La Peguera (Sant Julià de Lòria)

11:45 a.m.

Visita a l’església romànica de Sant Cerni de Nagol (segles XII-XIII)

12:15 p.m.

Visita al Museu del Tabac (Sant Julià de Lòria)

1:30 p.m.
3:30 p.m.

Dinar en una borda típica andorrana (Menú: 16€ - pagament a càrrec de cada participant)
Tornada a Andorra la Vella (parada als hotels acordats). Fi de l’activitat

Places limitades – Registreu-vos a https://goo.gl/kqkR4n abans del 25 de febrer de 2016

3. Esquí a Grandvalira
4. Esquí a Vallnord

(trasllat i equipament no inclosos). www.grandvalira.com

(trasllat i equipament no inclosos). www.vallnord.com

5. Patinatge sobre gel al Palau de Gel de Canillo (pista de gel). (Trasllat i
equipament no inclosos). www.palaudegel.ad

6. Caldea (entrada de 3 hores amb un 30 % de descompte) – (Trasllat no inclòs). www.caldea.com

(*) ELS AUTOBUSOS PER A LES EXCURSIONS 1 I 2 SURTEN DELS SEGÜENTS PUNTS:
1.
2.
3.

Hotel Acta Art - Carrer Prat de la Creu, 15-25, Andorra la Vella. https://goo.gl/yTM4Ka
Hotel Holiday Inn - Carrer Prat de la Creu, 88, Andorra la Vella. https://goo.gl/ojNgpc
Plaça Germandat (Centre de Congressos) – Sant Julià de Lòria. https://goo.gl/zJK01Q

RESERVA:
•
•
•
•





•

Reserveu la vostra activitat aquí
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 25 de febrer a les 5 p.m. (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 activitatscongres@gmail.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.
Naturlandia es troba a les cotes 1600-2000 m, per la qual cosa es recomana portar roba d’abric
(p. ex. roba d’esquí), botes i guants
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-francès-anglès.
En cas que patiu alguna malaltia crònica, assegureu-vos de portar la medicació que necessiteu.

Places limitades – Registreu-vos a https://goo.gl/kqkR4n abans del 25 de febrer de 2016

