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Sortida de 1 día - En autocar                                                     28 juny 2021                                                         

“ANDORRA” Per recordar Sempre 
                                          PREU 59€ per persona                                                                      
LLOC DE RECOLLIDA  – PRINCIPAT D’ ANDORRA  
Recollida i sortida  matí cap al País del Principat d'Andorra, breu parada per esmorzar (per compte propi). Seguirem viatge 
i arribarem a la Parròquia de Canillo al Principat, ens dirigirem a l'Espectacular 
 

Mirador Roc del Quer és un d'aquells llocs que mai s'obliden. 

Panoràmiques que es queden gravades a la retina per sempre i que, en 
aquest cas, són molt més que això, és una experiència d'estar suspès en l'aire, 
com si les muntanyes dels Pirineus et abracessin. És en realitat una 
passarel·la de 20 metres de llarg. 8 d'ells s'assenten en terra ferma però els 
altres 12 s'endinsen en la panoràmica mateixa: aquesta part de la passarel·la 
és un sortint que està suspès en l'aire, de manera que et farà creure que estàs 
levitant, continuarem amb aquestes vistes espectaculars per la carretera de 
Coll d'Ordino per contemplar les escultures que estan al costat de la carretera 

molt curioses (Cadires enormes, Tòtem de fustes, ...) també veurem alguns dels cims més alts del Principat Casamanya, 
fins arribar a Ordino, ens dirigirem a realitzar el Dinar en un Restaurant en plena natura. 

 
En el Llac d'Engolasters és un llac a la parròquia d'Encamp, al Principat 

d'Andorra. Té una altitud de 1616 m. Format en una depressió glacial. És a 
prop d'Andorra la Vella, la capital d'Andorra. L'aigua de l'estany és d'un 
blau profund i és drenada per una conca formada per les serres dels 
Pirineus, que estan cobertes de neu. La vall format pels rius que drenen la 
conca ofereix una vista meravellosa, amb prats verds i boscos rics de pins 
prop de la perifèria de l'estany. La font d'aigua de l'estany és dels rius 
Valira d'l'Est i Madriu. 
 

Després anirem a veure altres llocs per recordar sempre. 
 

Els Jardins Contemporanis de Juberri 
Un dels grans atractius dels Jardins de Juberri és, per descomptat, la seva 
decoració escultòrica, ideada en gran part per Àngel Calvente. Les 
creacions artístiques que es poden contemplar en aquest espai són molt 
diverses, amb predomini dels conjunts d'animals. Cavalls, ovelles, elefants i 
espècies que provenen de diferents latituds de el món i que remarquen 
l'esmentat contrast amb l'entorn de la vall que sembla que estem en 
algunes parts de la visita de Safari) 

 
Poble d’Auvinya  
Enclavament medieval enmig d'Andorra. Auvinyà, un poble de quinze anys de vida 
però que sembla fa més de cinc segles. El poble d'Auvinyà és un lloc sorprenent 
que no deixa indiferent a ningú. Et trobaràs torres medievals, cartells on explica la 
història d'Andorra, hi ha ponts romànics, mobiliari adquirit en antiquaris. 

 
TORNADA  
Arribada i final del viatge 

 
Inclou: 
• Viatge en Autocar 
• Dinar al  Restaurant en el Llac d'Engolasters        
• Assegurança d’assistència i Cancel·lació  
 

Visites 
Mirador  Roc Del Quer        Llac d'Engolasters       Els Jardins Contemporanis de Juberri       Poble d’Auvinyà 

Data límit inscripció: 18 juny                                                                               Sortida garatitzada: minin 25 persones 

            


