LOT ŚMIGŁOWCEM NAD PIRENEJAMI
Zobacz Andorę z góry i
delektuj się panoramicznym
lotem helikopterem.

CENA:
10 minut lotu - 85 €/os.
Atrakcja w ciągu jazdy na nartach.
Minimum 4 osoby.
Maksymalnie 5 osób w helikopterze.
Nie ma zniżek dla dzieci.

Doświadczony pilot zabierze
Cię do miejsc niezwykłych, do
których nie da się dotrzeć na
pieszo i pozwoli odkryć
przyrodę Andory z innej
perspektywy.

Zobacz film
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SKUTERY
Wycieczka
na
skuterach
śnieżnych, dzięki, którym możesz
dotrzeć w miejsca niemożliwe
innym konwencjonalnym środkiem
transportu.

Zobacz film
Cena:
60 minut skuter dwuosobowy 45,00 €/os.
Atrakcja podczas jazdy na nartach w Arsinal
Minimum 2 osoby. Nie ma zniżek dla dzieci.
Prowadzić skuter można od 18 lat, jako pasażer od 6 lat.
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PSIE ZAPRZĘGI
Mushing – wycieczka na
sankach ciągniętych przez
psie zaprzęgi.

Zobacz film

Cena:
32,00 € /os. dorosła ; 25,00 € dzieci ( 4-11 lat )
1,5 km przejażdżki, atrakcja podczas jazdy na nartach w Arsinal.
Minimum 2 osoby.
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Karting na lodzie to niewątpliwa
atrakcja na lodowisku, gdzie jeździ
się po specjalnie przygotowanym
torze
bezpiecznymi
gokartami
wyposażonymi w specjalne opony z
kolcami dostosowanymi do jazdy po
lodzie. Atrakcja wieczorem po kolacji
o godz. 21.00

KARTING NA LODZIE

Zobacz film

Cena:
10 minut jazdy ( 1 runda ) - 40,00 €/os. z transferem z hotelu.
Maximum 7 osób.
Karting oddalony jest od hotelu Magic Ski ok. 20 min. jazdy samochodem.
Atrakcja dostępna od 18 lat.
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SPEEDRIDING

Paralotnia
na
dla odważnych

nartach

–

Spróbuj Speedride i poczuj się jak
ptak, który krąży nad górami i
delektuj się zapierającymi dech w
piersiach widokami. Przeleć w
dosłownym znaczeniu tego słowa
nad stokami narciarskimi. Wszystko
pod okiem instruktora.
Cena :
Kurs speedriding 4h - 125,00 € /os.
Kurs speedriding 8h ( 2 dniowy ) –
220,00 € /os.

Dla
śmiałych
narciarzy
tras
czerwonych,
zjazd
–
lot
indywidualny.
(min. 2 dni dynamicznego kursu).

Atrakcja od 18 lat podczas jazdy na
nartach w Arcalis.

Zobacz film

Nie ma minimum osób.
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Paralotnia na nartach w tandemie
z instruktorem.

SPEEDRIDING W TANDEMIE

Nie ma ograniczeń wiekowych
jednak trzeba jeździć dobrze na
nartach.

Zobacz film
Cena:
55,00 €/os. za 1 zjazd
z instruktorem po trasie ok. 2 km.
Atrakcja podczas jazdy na nartach.
Nie ma minimum osób.
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WYCIECZKA RATRAKIEM
Wycieczka pojazdem gąsiennicowym
Gicafer – komfort i bezpieczeństwo na
każdym terenie. Przejazd trwa ok 1h,
przejazd poprzez doliny Arcalis, miejsca
dostępne tylko Gicafer jak np La Coma
del Forat oraz do jaskini Puerto del Rat,
która należała do dawnego projektu
tunelu łączącego Francje z Andorą. W
Jaskini można zobaczyć imponujące
stalaktyty i stalagmity.

Cena:
Wycieczka ratrakiem o godz.17:30
40 € /os. dorosła; 25 € dziecko 6-11 lat

Zobacz film

Atrakcja po nartach w Arcalis, powrotny
transfer do hotelu w cenie.
Maximum 7 osób.
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Andora to raj dla miłośników
zakupów produktów markowych:
strefa bezcłowa oraz niskie podatki
sprawiają, że wysokiej jakości
produkty typu zegarki czy biżuteria
mogą być nawet 15 – 20 % tańsze
niż w innych krajach europejskich

ANDORRA SHOPPING

Zwiedź starówkę i jej wąskie uliczki z
ważnymi budynkami rządowymi,
gdzie jeszcze dzisiaj można znaleźć
tradycje i historię Księstwa Andory.

Zobacz film
Cena:
5 € /os. , minimum 4 osoby
Cena obejmuje transfer z hotelu na
główną ulice handlową w stolicy i
transport powrotny z zakupami.
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Centrum SPA & Wellness Caldea w Pirenejach w

CALDEA

Andorze, otwarte w 1994, jest pionierskim centrum
SPA z

konceptem

termalnego

relaksu

przez

zabawę i wellness. Caldea oferuje możliwość
odzyskania balansu i witalności dzięki bogatej

gamie właściwości wody termalnej. Gorące źródła
geotermalne, bogate w siarkę, wapń, sód, potas,
magnez i żelazo są wyśmienitym panaceum na
wiele schorzeń, w tym np. alergie.

Centrum o powierzchni 30.345 m², oferuje pod

Cena:

jednym dachem zróżnicowaną i szeroką ofertę
usług SPA, powracając do praktyk i rytuałów

3 godz. pobyt z transferem
40 € dorosły, 32 € dziecko 5-11 lat
Minimum 4 osoby.

znanych

i

cywilizacje.

wypróbowanych
Pod

szklaną

już

przez

kopułą,

z

dawne
około

6.000 m² powierzchni wodnej Caldea proponuje
swoim zwiedzającym wiele atrakcji.

Czas dojazdu z hotelu
Magic Ski ok. 10 minut

Zobacz film
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