
ANDORA 
ZIMĄ 



DZIEŃ 1. 
Polska - Hiszpania - Andora. Przylot w godzinach południowych 
do Barcelony. Przejazd do hotelu w Andorze. Po drodze kolacja 
w  lokalnej restauracji. Zakwaterowanie w  hotelu w  stolicy 
Księstwa Andory i nocleg.

DZIEŃ 2. 
Andora. Śniadanie w  hotelu, a  następnie zapraszamy na 
zwiedzanie Andory z  polskojęzycznym przewodnikiem. 
W programie m.in. przepiękne miejsca widokowe, skąd można 
zobaczyć całą Andorę. Tradycyjne wioseczki górskie takie 
jak Ordino, Llorts lub Pal. W  trakcie trwania wycieczki lunch 
w  lokalnej restauracji. Po południu ciąg dalszy zwiedzania: 
Stolica Andory i jej były parlament, kościółki z epoki romańskiej 
XI-XII wiek. Powrót do hotelu. Wieczorem wyjście (piesze - 
około 15 min) na kolację w  tradycyjnej restauracji andorskiej, 
znanej z  wyśmienitego mięsa z  grilla (przystawki na pierwsze 
danie, mięso z grilla na drugie). Powrót do hotelu, nocleg.

DZIEŃ 3. 
Andora. Śniadanie w  hotelu. Do wyboru zajęcia fakultatywne 
(w trakcie dnia lunch):

1. Całodzienne narciarskie szaleństwo w  kompleksie 
Vallnord, 

lub

2. Rano TOBOTRONC - czyli najdłuższy tor saneczkowy 
w  Europie na wolnym powietrzu 5,3 km (nielimitowana ilość 
zjazdów), a  po południu wizyta w  centrum wód termalnych 
CALDEA - „KOSMICZNE TERMY” – największe Centrum 
Wellness w Europie w górach : laguny wodne wewn. i zewn. (woda 
osiąga w  nich temperaturę powyżej 30°C), łaźnia islandzka, 
sauny, łaźnie „rzymskie”, gdzie można zażyć terapeutycznych, 
na przemian gorących (36°C) i  zimnych (14°C) kąpieli i  wiele 
innych sposobów na odprężenie i zregenerowanie sił. Powrót do 
hotelu, kolacja i nocleg.

DZIEŃ 4. 
Andora - Hiszpania - Polska. Śniadanie w  hotelu, czas 
wolny - możliwość zrobienia zakupów w  strefie nisko 
cłowej, wykwaterowanie. Transfer autokarem do Barcelony, 
panoramiczna trasa ukaże nam wąwozy górskie i  sztuczne 
jeziora akumulujące wodę gór oraz katalońskie miasteczka 
i wioski, gdzie można zobaczyć imponujące Masias – czyli domy 
gospodarzy katalońskich i  typowe kościoły z  kamienia. Po 
drodze lunch w  lokalnej restauracji. Przed wylotem wjazd na 
punkt widokowy wzgórze MONTJUIC, z  którego rozpościera 
się piękny panoramiczny widok na Barcelonę. Wylot do Polski. 
Zakończenie programu.
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