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PER TOTES LES HISTÒRIES QUE ENCARA ESTAN PER ESCRIURE A ANDORRA
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ANDORRA
EN
XIFRES

Andorra, oficialment Principat d’Andorra, és un
destí de montanya situat al cor dels Pirineus (entre
Espanya i França). La seva cultura i història mil·lenàries, a més de la seva imponent natura i el
seu important patrimoni cultural i d’oci, fan que
aquest petit país sigui de visita obligada en qualsevol època de l’any.
Població (2018): 77.281 habitants.
Esperança de vida (2018): 91,2 anys.
Mitjana d’edat de la població (2018): 38,9 anys.
IPC (2018): 1,9 %.
Salari mínim interprofessional (2018): 1017,47 euros.
468 km2 de superfície.
72 pics que superen els 2.000 m d’altura.
Compta amb la Vall del Madriu-Perafita-Claror de 4.247 ha,
un espai declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO en la
categoria de paisatge cultural.
Dos parcs naturals: Parc Natural de la Vall de Sorteny
(1.080 ha) i el Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa (1.542,6 ha).
840 metres és el punt més baix del país, a la frontera del riu
Runer.
12,3 graus és la temperatura mitjana anual (2018).
8.057.325 visitants dels quals, un 51 % són espanyols, un
41 % són francesos i un 8 % d´altres nacionalitats (2017).
45.712 places hoteleres en 363 establiments turístics (2018).
303 quilòmetres de pistes d’esquí amb un 65% de superfície
esquiable garantida amb neu artificial (Grandvalira i Vallnord).
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ANDORRA

UN PAÍS PLE
D’HISTÒRIA
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850

Carlemany va fundar Andorra en reconeixement a l’ajuda prestada pels seus habitants en la seva lluita contra
els sarraïns.

1993

Signatura de la Constitució andorrana, convertint-se el Principat en un Estat de dret, democràtic i social. Integració
d’Andorra a l´ONU, el que significa el reconeixement internacional del país.

2012

Aprovació de la Llei d’Inversió Estrangera que permet la
instal·lació a Andorra d’empreses amb el cent per cent
de capital forà.

2015 - 2016
Conveni per evitar la Doble Imposició (CDI) amb varis països. Amb França va entrar en vigor el juliol de 2015 i amb
Espanya a principis de 2016.

1278 -1288

Neix el Principat d’Andorra amb la signatura dels Pareatges, sentències arbitrals que estableixen la sobirania compartida entre l´Arquebisbe d’Urgell i el Comte de Foix, futur Rei de França.

2010

Amb els seus esforços per homologar-se en la legislació europea,
va sortir de la llista negra dels paradisos fiscals de l’OCDE i va
impulsar una profunda reforma fiscal.

2014

Aprovació de la Llei d´Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques (IRPF), d’aquesta manera l’any 2015 es tanca la reforma fiscal del país.

Andorra compta amb un sistema polític i jurídic propi: un
coprincipat. Els seus caps d’estat són el Bisbe de la Seu d’Urgell i el President de la República Francesa, a títol personal
i en igualtat.

Andorra es divideix territorialment en set parròquies:
1.Canillo. · 2.Encamp. La població del Pas de la Casa és l’últim poble d’Andorra abans d’entrar en territori francès.
3.Ordino. · 4.La Massana. · 5.Andorra la Vella. A més a més de donar nom a la parròquia, és la capital del país.
6.Sant Julià de Lòria. Fronterera amb Espanya. · 7.Escaldes-Engordany. És la més recent (juny de 1978).
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LES MIL I UNA CARES
DE LES PISTES
D’ANDORRA

Amb l’arribada de l’hivern, les estacions andorranes de Grandvalira i Vallnord arrenquen la temporada amb novetats que van més enllà de les pistes
per oferir una experiència renovada a 360º.
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GRANDVALIRA
Grandvalira ha millorat aquest any la xarxa d’innivació per
tot el domini per garantir la neu en el 66% de la superfície esquiable. Referent a la infraestructura, es presenta una
nova plataforma esquiable de 14.000 m², al peu de la
pista Avet, amb places de pàrquing per una capacitat de
450 cotxes. A més, l’escola d’esquí s’ha renovat totalment
amb la incorporació de Freeride expedition, pels més atrevits que desitgin esquiar fora pistes, així com la Top Class
que ofereix la possibilitat d’esquiar i conduir sobre gel en
el circuit.
Per a les famílies, s’estrena la nova atracció Màgic Gliss, un
tobogan de 555 metres de baixada, a més del nou circuit
juvenil Yokai amb 646 metres de longitud situat al sector de
Soldeu.
En gastronomia, l’Encamp Base situat en el vestíbul del Funicamp, obre les seves portes amb nous espais gastronòmics
exclusius. A més, s’han renovat diverses terrasses dels 60
restaurants que té el domini, com la Cabana Espiolets o el
CBbC Costa Rodona, apostant per les noves marques que
ofereixen experiències úniques als clients.
VALLNORD PAL-ARINSAL
Vallnord Pal-Arinsal continua amb el seu pla estratègic de
l’any passat, amb la gran construcció de l’edifici Coll de
la Botella, canons de neu, l’ampliació d’infraestructures com
l’Escola d’Esquí d’Arinsal o la sala de pícnic de Pal. A més,
en la part inferior del sector d’Arinsal s’ha creat una nova
pista d’esquí, la Comallemple, que comptarà amb una
baixada de nivell blau com a zona de debutants per descongestionar aquesta part. D’altra banda, en el sector de
Pal, s’han inaugurat cinc nous circuits dirigits a la pràctica
de raquetes de neu que configuren un total de 14.5 km, a
més d’un nou circuit de skimo de 18.4 km.

classes de ioga o tallers de cuina. Finalment, l’estació ha
potenciat la connexió WiFi al voltant de les seves pistes.
VALLNORD ORDINO-ARCALÍS
Aquest any, SAETDE entra a Vallnord Ordino-Arcalís com a
nou soci majoritari. Tanmateix, l’estació arrenca un pla de
modernització per als pròxims 10 anys, invertint tant en les
instal·lacions com en l’ampliació de les activitats. A més,
s’estrena el nou telecabina Tristaina, que uneix la base de
l’estació amb el sector de la Coma.
També, aquesta temporada es consolida amb el forfet amb
la Garantia Meteorològica que permet fer una baixada de
prova i, si les condicions no són les desitjades, es pot canviar per un altre dia. Degut l’èxit que va suposar la temporada passada, aquest any Ordino-Arcalís duplica el servei de
transport de clients, portant-los des de la porta del seu hotel
fins a les pistes.
A la Coma, s’inaugura una nova cerveseria Mortiz al peu
del telecadira de Creussans amb un format diferent i atrevit.
Per altra banda, a la Borda de la Coma es redistribueix
l’espai per a donar un millor servei als clients amb una oferta
potenciada de fondues, carns a la brasa i arrossos de muntanya acompanyats de bons vins.

Pel que fa a la restauració, l’edifici del Coll de la Botella
afegeix a l’oferta sopars sorpresa amb activitats com a
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LA NEU
EN FAMÍLIA
Mushing, raquetes de neu, karts sobre gel... Andorra és el paradís per
als més petits, ple de llocs únics, activitats per a totes les edats i moltes
aventures per descobrir.
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tenen una cita obligada al sector de Soldeu amb el nou
circuit Yokai. El personatge protagonista d’aquesta nova
atracció temàtica està inspirat en l’emblemàtica au, gall
fer, que habita en els boscos de la zona.
Naturlandia, un lloc pensat per a ells
Un altre dels llocs de visita obligada per a la família és
Naturlandia, a Sant Julià de Lória. Es tracta d’un espai
on es pot conèixer les espècies més representatives dels
Pirineus al Parc d’Animals o gaudir juntament de les seves
principals atraccions. Per als fans de les emocions, Naturlandia compta amb el Tobotronc, el tobogan alpí més
llarg del món, i l’Airtrekk, l’sky trail més gran d’Europa.
L’aventura a les estacions

Palau de Gel, activitats en una pista de gel

A l’estació de Vallnord, els més petits i els no tan petits
podran gaudir d’una gran varietat de propostes de neu a
més a més de l’esquí: mushing (recorregut per la muntanya en un trineu tirat per gossos), ski bike, tubbing (dònuts
gegants on tirar-se per tobogans de neu), passeig en
raquetes de neu... A més a més, l’estació de Pal-Arinsal
compta amb el Babyclub i el Pekepark, dos espais on
els més petits poden descobrir la neu a través de trineus
i jocs, sempre envoltats de monitors professionals i personatges com Pocoyó per acompanyar-los en els seus
primers passos a la neu. Per a aquesta temporada, el
parc familiar Agustina continua creixent amb un nou túnel
màgic de vuit metres de recorregut sota la neu, que farà
que petits i grans passin una estona divertidíssima.

Al Palau de Gel els més petits podran triar entre un munt
d’activitats infantils com karts en un circuit dins de la pista
de gel, a més de patinatge, curling, ballon-balai i hoquei
sobre gel.
360 Extrem
Un centre freestyle indoor per aquells que practiquen
freesqui, snow o skate i vulguin gaudir del seu esport
preferit en qualsevol època de l’any.

A Grandvalira destaca El Mon(t) Màgic en el sector de
Canillo, una experiència per a pares i fills basada en
llegendes d’Andorra i que compta amb la pista temàtica
infantil més llarga del sud d’Europa. A més, els més petits
podran aprendre a esquiar de la forma més divertida
al Bababoom Circus, basat en la màgia del circ, o al
circuit del Bosc Encantat, on podran descobrir els secrets
que amaga el bosc. A més, aquesta temporada els nens
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LA NEU AMB AMICS
La diversió està assegurada quan es comparteix, i amb qui millor que fer-ho que amb amics? Escapar-se
uns dies a Andorra en època de neu és inclús més divertit per l’ampli ventall d’opcions que proporcionen
les estacions en temporada d’hivern: des de restaurants amb una excel·lent oferta gastronòmica fins a
locals après-ski que porten el ritme de les pistes.

Saps de quantes maneres es pot baixar per les pistes?
Andorra compta amb més de 300 km de pistes d’esquí en les quals podràs esquiar com a professional o
aficionat. Tot s’hi val! Si bé el públic que trepitja les
pistes andorranes pot ser molt divers, els esports que
s’hi practiquen també ho són.
Comparteixes la passió per les emocions fortes amb un
amic? Proveu l’speedride, modalitat d’esquí en la qual
l’esquiador obre el parapent durant el descens i s’eleva diversos metres, a la única escola de la Península
Ibèrica on aprendre’n: Vallnord Ordino-Arcalís.
Si prefereixes un descens més tranquil però no per això
menys emocionant, escull uns trineus individuals amb
diversió en grup assegurada! Una opció semblant que
ofereix Grandvalira és el Tubbing. Una activitat que
permet lliscar muntanya avall amb un flotador gegant.
Si us agrada el motor, podreu recórrer Vallnord i Grandvalira en moto de neu, o fer excursions en Gicafer, el
vehicle eruga que trobareu a Vallnord Ordino-Arcalís.
Els qui vulguin ser els primers a baixar per les pistes,
Grandvalira ofereix l’opció de poder fer-ho amb la seva
activitat anomenada Primera neu, donant la possibilitat
d’experimentar la sensació d’estar sols amb l’entorn. Per a
recarregar piles després s’ofereix un esmorzar en el restaurant de Pi del Migdia en sector El Tarter.

Diversió assegurada a les pistes, de dia i de nit
Quan el sol comença a caure i les cames diuen ‘prou’
a l’esquí després d’una intensa jornada, la diversió continua als locals après-ski del Principat. Durant la temporada d’hivern són el punt de reunió d’esquiadors que
volen seguir celebrant amb amics al ritme de la música
amb DJ’s de renom internacional. L’oferta nocturna es
concentra al Pas de la Casa i Soldeu mentre que, a l’altra vall, l’ambient es concentra sobretot a Arinsal amb
una àmplia oferta de pubs i locals.
Quan la música trenca el silenci de les muntanyes
L’activitat al País dels Pirineus s’allarga fins a altes hores de la matinada als locals més populars. Ja sigui al
centre urbà (Andorra la Vella o Escaldes-Engordany) o
bé, a prop de les pistes d´esquí, l´ambient festiu és una
constant durant les nits de la temporada d´hivern.
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LA NEU
EN PARELLA
Trobar moments per la parella i dedicar-se uns dies l’un
a l’altre no sempre és fàcil. Tanmateix, a Andorra la neu
es converteix en un factor d’unió no només per als que
comparteixen la passió per aquest esport, sinó per totes
les activitats que es desenvolupen sobre les pistes.
Pots sorprendre a la teva parella amb un passeig nocturn
en un trineu tirat per gossos, el mushing. Amb aquesta
activitat és possible conèixer com entrenen els gossos,
i després només cal centrar-se en sentir-se lliure per les
muntanyes amb la persona que es vol al costat.
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Un altre dels plans més romàntics i espectaculars el trobarem a les estacions de Vallnord Pal-Arinsal, Vallnord
Ordino-Arcalís i a Grandvalira, on es realitzen sortides
nocturnes a la llum de la lluna. En alguns casos es poden
combinar amb recorreguts en raquetes de neu, sortides
amb motos de neu i construcció d’iglús.
Si es prefereix veure les muntanyes des del cel, ambdues
estacions ofereixen vols en helicòpter. Una experiència
magnífica per contemplar uns paisatges d’ensomni. Després, res millor que un sopar amb espelmes al bell mig
d’un paisatge nevat.

17

ANDORRA,
UN LLOC ON
DESCONNECTAR
ENTRE NEU
El Principat s’ha convertit en una icona del benestar, amb centres wellness
de primer nivell i una extensa oferta de tractaments que aconsegueixen la
relaxació absoluta i oblidar-se de la noció del temps.
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Caldea

Dos espais per a relaxars-se (Adults Only):

Caldea, el spa termal més gran del sud d’Europa, es divideix en quatre espais que cadascun s’adapta als gustos,
necessitats i inquietuds de cada client.

Inúu: Espai termal exclusiu orientat a la persona i a la parella, amb més de 12.400 m² i una oferta totalment diferent
i innovadora: mitjançant programes establerts o una entrevista inicial amb un assessor termal, el client gaudeix d’una
estada personalitzada d’acord amb les seves expectatives i desitjos. Tractaments estètics, d’equilibri ment-cos,
serveis de nutrició, experiències sensorials... un món infinit
de possibilitats i tècniques a triar. Entre l’ampli ventall d’opcions es troben els massatges orientals amb la coneguda
tècnica japonesa Shiatsu, o tractaments que es practiquen
dins de l’aigua com el Yuthai, que aconsegueix la relaxació a través de moviments de flotació. A més, compta
amb un private wellness de 100 m² per a ús individual o
en parella, dissenyat i pensat per a aconseguir la máxima
relaxació amb una escenografia única. A més, el centre té
espais per fitness i mind i un restaurant.

Dos espais per a divertir-se:
Termolúdic: espai dirigit per a tots els públics amb instal·lacions de 30.345m² de superficie, a 1.100 metres d’altitud. Ideal per a gaudir d’un moment de benestar i relax
amb família o amics, el centre ofereix massatges, rituals de
bellesa i benestar, tractaments hidrotermals i d’estètica i una
gamma de cosmètica biològica pròpia, Just Bio by Caldea,
elaborada a partir d’elements naturals.
Likids: per als més petits de la casa, aquest espai situat al
primer pis de Caldea, está exclusivamente dissenyat per
a nens de 3 a 8 anys, en el qual els tècnics wellness els
introduiran al món del spa d’una forma divertida a través
d’activitats i jocs seguint els principis de termoludisme:
-

Llacuna central amb jacuzzi
Espai beauty
Espai sauna-lounge
Espai fitness
Platja suau amb dunes

Orígens: Compta amb una varietat de banys sensorials
com el bany corrent asteca per a gaudir envoltat d’un jardí
tropical, el bany d’aranges situat a un jardí japonès on podràs exfoliar la teva pell, o el bany relaxant a un entorn zen
per a desconnectar. Orígens disposa de tot el necessari
per a gaudir d’un moment únic: jacuzzis exteriors, solàrium
privat, saunes, hammam, llits d’aigua, el bar aquàtic i la
seva terrassa d’inspiració gaudiniana.
Relaxar-se als millors Spas d’hotels privilegiats
A més dels centres wellness, Andorra compta amb hotels
amb spa que ofereixen una àmplia gamma de tractaments.
Destaca l’spa de l’hotel Sport Hotel Hermitage & Spa, de
l’Hotel Grau Roig Boutique & Spa, que a 10 m de Grandvalira es caracteritza per les aigües termals, així com l’Hotel Plaza Andorra, situat a Andorra La Vella i equipat amb
un circuit termal, de relaxació i molt més.
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ELS SABORS
DE L’ALTA

MUNTANYA
Si pensem en gastronomia andorrana, el primer
que ens ve a la ment és la cuina tradicional de
muntanya amb una matèria primera excel·lent,
amb plats ideals per a combatre el fred de l’hivern.
No obstant això, Andorra és molt més. Gastronomia típica, cuina oriental, especialitats italianes,
exquisides tapes d’autor… més de 400 restaurants
per caure en la temptació de qualsevol amant de la
bona gastronomia.
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La Borda andorrana, un lloc on menjar sempre és un plaer
Assaborir l’autèntica cuina de muntanya és possible en qualsevol de les seves 18 pintoresques bordes (antigues cases on es
guardava el gra i el ramat a l´hivern). Alguns dels plats típics de la gastronomia andorrana són el trinxat, l’escudella, la truita
de riu cuinada de mil maneres, la carn a la brasa o la llosa amb Indicació Geogràfica Protegida, o alguna de les seves
postres, com el gelat de saüc o la crema andorrana.

Productes autòctons: vins, cerveses i hidromel

Fires gastronòmiques: l’oportunitat perfecta

A més d’una àmplia varietat de restaurants per a tots els
gustos, Andorra ofereix als seus visitants una gamma de
productes de la terra d’una qualitat excel·lent.
- En primer lloc, destaca l’auge de la vinya. Existeixen quatre
cellers: Casa Beal, Borda Sabaté, Casa Auvinyà i Celler
Mas Berenguer.

Imprescindibles són les diferents fires gastronòmiques que
posen al descobert els plats típics andorrans. Al gener tenen lloc les diferents “Escudellades”, festes populars celebrades els dies de Sant Antoni i Sant Sebastià i Lo Mondongo, a la Massana. A partir de la tardor, es celebra la
“Mostra Gastronòmica” a Ordino i la “Massana Fogons”,
entre altres.

- Així mateix, Andorra compta amb tres cerveses artesanals
pròpies, Alpha, Boris i la nova &And, totes elaborades amb
la puresa excepcional de l’aigua d’Andorra, que ofereix com
a resultat unes cerveses de muntanya autèntiques.

Una de les cites més esperades són les jornades gastronòmiques Andorra a Taula que tenen lloc durant el
mes de novembre. Cada any uns 30 restaurants se sumen
a la iniciativa amb menús especials.

- Per altra banda, i una mica més desconeguts, es troba
el primer hidromel d’Andorra, una beguda alcohòlica que
s’elabora a partir de la mel natural i d’altura de Naturalis
i el Nectum d’avet, un extracte de pinyes d’avet i sucre,
amb propietats culinàries, aromàtiques i medicinals. Un
producte únic al món i produït a Andorra.
- També irrompen amb força iniciatives com la producció
de melmelades casolanes (El Pastoret i Casa Gendret),
destil·lats com La Ratassia de la Carmeta, embotits artesans d´Els Escaubells, Cal Jordi o bé, productes ecològics
de Can Sona.
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SHOPPING
D’ALTURA
Andorra, destinació de compres per excel·lència, ofereix en pocs quilòmetres més de mil botigues,
centres i eixos comercials per als amants del shopping: les últimes tendències en moda, la perfumeria i cosmètica més exclusiva, botigues de gastronomia gourmet, tot per a l’esport, la tecnologia
més capdavantera…
Activitat incansable

Les rebaixes d’hivern, per avançat!

Els més de 1.000 comerços que alberga el Principat obren
de dilluns a diumenge, de 9 a 20 hores, i els dissabtes fins
a les 21 hores – depenent de cada establiment-. Només
tanquen 4 dies a l’any: 1 de gener, 14 de març (Constitució), 8 de setembre (Festiu Nacional de Meritxell) i 25
de desembre.

Per a aquells que no puguin esperar al 7 de gener per a
les anhelades rebaixes, a Andorra trobaran el seu paradís
particular. Les rebaixes d’hivern arriben el 21 de desembre
del 2018 i acaben el 3 de març de 2019, encara que és
freqüent trobar ofertes o descomptes durant tot l’any.

La major part d’establiments es concentren a Andorra la
Vella, Escaldes-Engordany i Pas de la Casa. A l’Avinguda
de Meritxell (des d’Andorra la Vella fins a Escaldes-Engordany) i la de Carlemany (Escaldes-Engordany) és on es
troben les boutiques de moda, joieries i perfumeries amb
primeres marques internacionals a preus molt competitius.

Impostos duaners
Per productes industrials de consum propi i no subjectes
a legislació especial, el valor màxim perquè la compra
quedi exempta d’impostos és de 900 euros.
Més informació: www.duana.ad

Anar de compres per aquestes dues avingudes té un encant únic, passejar pels seus aparadors envoltats de muntanyes fa que es converteixi en la destinació preferida de
shopping de molts.
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ANDORRA,

UN PAÍS PETIT
AMB UN GRAN
PATRIMONI
HISTÒRIC I
CULTURAL
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El Principat pot presumir de ser un país amb una rica cultura mil·lenària que, a través del patrimoni
que marca el seu paisatge, així com les llegendes i tradicions que han anat passant de generació en
generació, defineix el que és avui Andorra: un país petit amb un gran patrimoni històric i cultural
per descobrir.
Més de 20 museus en només 468 km2

L’art romànic, el més present a Andorra

Andorra compta amb elements culturals repartits per tot
el país. Mentre les Cases Museu més destacades del
Principat fan reviure al visitant la història dels avantpassats d’Andorra, hi ha museus curiosos que amaguen secrets dins d’objectes quotidians.

L’arquitectura romànica és una de les expressions artístiques més presents i característiques d’Andorra, i es
mostra mitjançant un total de 44 esglésies romàniques
repartides per tot el país. Una de les més representatives
és l’església de Sant Climent de Pal, una de les construccions més antigues que es conserven actualment a
Andorra. Una autèntica joia històrica situada a Pal, un
dels llocs amb més encant del Principat que forma part
d’un pla especial de protecció de l’arquitectura tradicional des del 1997.

Destaca la Casa de la Vall, el Parlament més petit d’Europa i l’edifici més emblemàtic i amb més significat històric del país. Les necessitats del creixement van fer que
el 2011 es construís un nou edifici per acollir la seu
parlamentària molt més modern, el nou Consell General.
Altres Cases Museu molt recomanables són la Casa Cristo, la Casa d’Areny-Plandolit i la Farga Rossell.
Des d’un punt de vista més modern, Andorra compta
amb certs museus capaços de captar l’atenció dels més
curiosos. És el cas del Museu del Perfum, que permet
descobrir la història i evolució de les fragàncies, el Museu de la Miniatura, que requereix l’ús d’un microscopi,
o el Museu World Champions by 99, que reuneix una
col·lecció de peces úniques de campions de Fórmula 1
i motociclisme.

Una pinzellada a l’agenda cultural
Des d’octubre de 2018, el Museu Carmen Thyssen Andorra,
presenta “Femina Feminae”, una mostra que recorre tres
segles d’història mitjançant la figura femenina representada
per grans mestres de la pintura i de l’escultura que, amb diferents perspectives, tècniques i estils artístics, van expressar
l’atractiu, la senzillesa, la distinció, la nuesa i la sensualitat
de la dona.
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EL POTENCIAL DEL
TURISME DE NEGOCIS A
ANDORRA
Gràcies a la seva àmplia oferta d’hotels, centres de congressos i sales de reunions, el País dels Pirineus brinda
un escenari d’oportunitats per al turisme de negocis, esdevenint una destinació ideal per a reunions, congressos
i incentius d’empreses que busquen treballar -i disfrutarfora de la ciutat.
Escollir Andorra com a turisme de negocis és una aposta segura. La seva ubicació geogràfica privilegiada entre Espanya i França, les reduïdes distàncies dins del país, la qualitat
de les infraestructures i l’àmplia oferta turística, consoliden
el Principat com un destí de congressos, reunions i incentius.
45.712 places hoteleres, fan que les empreses puguin gaudir d’una experiència 360º inoblidable en un dels països
més segurs del món.

Incentius i seminaris en un entorn especial
Andorra és el lloc ideal per les possibilitats que ofereix la
muntanya. Un lloc on gaudir i realitzar activitats d’outdoor
training, combinant les tècniques del coaching, team-building o el empowerment que ajuden a les empreses i als seus
equips a millorar el seu rendiment, autonomia, autoestima i
cohesió.
Tanmateix, les seves infraestructures estan dotades d’una tecnologia d’última generació en un entorn natural incomparable. El Centre de Congressos d’Andorra la Vella, l’espai
Empresa Palau (Palau de Gel) i nombrosos hotels compten
amb instal·lacions adaptades a totes les necessitats.
El País dels Pirineus ja ha estat escenari de congressos
internacionals com el Global Tourism Forum al 2011 o
el Congrés Mundial de Turisme de Neu i Muntanya (que
s’organitza bianualment) així com de reunions i incentius
de grans empreses.

27

SABIES QUE...?
1. L’esperança de vida a Andorra és una de les més altes del món.
El País dels Pirineus se situa a la cinquena posició en el rànquing de països amb major esperança de vida
del món, una posició privilegiada influenciada per la localització, naturalesa i gastronomia del Principat,
entre altres.
2. Andorra és la seu del Parlament més antic d’Europa:
Creat el 1419 i conegut com a Consell General, es tracta d’un dels parlaments més antics, petits i amb més
continuïtat d’Europa.
3. La naturalesa, al cor d’Andorra:
Més del 90% del territori d’Andorra són muntanyes, boscs, rius, llacs i prats. Prop d’un 4% del territori del País
està edificat al fons de les valls.
4. De punta a punta del Principat:
Els amants de l’esport i la naturalesa poden recórrer tot el país a peu sense trepitjar asfalt gràcies a les més de
54 rutes de muntanya que existeixen. Dormir no serà un problema, ja que Andorra acull 29 refugis de muntanya
on descansar pel camí.
5. Un entorn privilegiat declarat Patrimoni de la Humanitat:
Andorra és un dels pocs països del món amb un 10% del seu territori declarat Patrimoni de la Humanitat per la
UNESCO. Entre els escenaris més espectaculars destaca la Vall del Madriu-Perafita-Claror.

29

6. Andorra, un dels països reis l’esquí per excel·lència:
El Principat compta amb el domini esquiable més gran del sud d’Europa. Les estacions d’esquí Grandvalira i
Vallnord, a més del parc d’aventures Naturlandia, sumen més de 300 km de pistes per a gaudir de la neu en
el seu estat més pur.
7. Mai hi ha hagut un exèrcit a Andorra:
El Principat es caracteritza pel seu caràcter pacifista, ja que mai ha tingut un exèrcit o Ministeri de Defensa.
Només en ocasions especials es convoca el sometent, una milícia popular formada per tots els caps de casa
andorrans d’entre 21 i 60 anys.
8. Vi d’altura per assaborir la muntanya des d’una altra perspectiva:
Entre les valls, boscs i muntanyes hi ha vinyes que produeixen un excel·lent vi d’altura. Sauvignon blanc, riesling,
pinot noir, albarinyo… són algunes de les varietats que es poden degustar.
9. Un important bagatge històric d’art romànic:
Les més de 40 esglésies, capelles i monuments que té el Principat són unes joies del patrimoni cultural andorrà
que permeten viatjar en el temps i conèixer la vida dels avantpassats d’Andorra.
10. Andorra té el tobogan més llarg del món:
Amb 5 km de recorregut pel bosc de La Rabassa, el Tobotronc, a Naturlandia, és una de les atraccions més
divertides.
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PRINCIPALS
ESDEVENIMENTS
ESPORTIUS I CULTURALS
Trofeu Andros
Copa del Món d’Esquí de Muntanya (Font Blanca)
Trofeu Borrufa
Skimo Andorra 2019
Freeride World Tour Vallnord Ordino—Arcalís
El Dorado Junior Freeride
Finals Copa del Món d’Esquí Alpí Andorra 2019
Total Fight Masters of Freestyle (Freeski i Snow)
Copa del Món de Quilòmetre Llançat

Del 21 al 22 de desembre 2018
26 i 27 de gener 2019
Del 28 al 31 de gener de 2019
23 i 24 de febrer de 2019
Del 2 al 8 de març 2019
3 de març de 2019
Del 11 al 17 de Març de 2019
Del 28 de març al 6 d’abril de 2019
Del 10 al 13 d’abril de 2019
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CONTACTE
Andorra Turisme
Montse Buil mbuil@andorraturisme.ad
Tel: +376 89 11 89
Prat de la Creu, 59-65, Escala D, 4t
AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra)
Servei de Premsa d’Andorra Turisme
Edelman Spain
Andorra@edelman.com
Tel: +34 934 881 290
Passeig de Gràcia, 86 – 3a planta
08008 Barcelona
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