La vall d’Ordino t’enamorarà perquè és
un indret acollidor, lluny dels sorolls i
les presses però ple de vitalitat i diversió, que ha sabut preservar la
integritat i l’autenticitat de l’entorn per poder oferir la possibilitat de descobrir-ne la natura, la
cultura i la gastronomia. Situada
a l’extrem nord-oest del Principat
d’Andorra, té una superfície de
85 km² i altituds de 1.300 m a
Ordino, 1.654,8 m al Serrat, 2.740 m
al Casamanya, 2.539 m al port del Rat,
2.878 m al pic de Tristaina, 2.913 m

al pic de la Serre
ra i 2.915 m al
pic de l’Estanyó, la cota màxima
del nostre territori. Els nostres
habitants estan distribuïts pels
pobles que conformen la vall:
Ordino, Segudet, Sornàs, Ansalonga, la Cortinada, Arans,
Llorts i el Serrat. Una vall viva
tot l’any amb activitats i esdeveniments que l’omplen de
colors i olors diferents segons la
temporada. Pots trobar totes les
activitats a l’agenda que tens a les
pàgines 30 i 31.
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ON DORMIR
Descansar en un allotjament típic de muntanya
és el que t’ofereixen els hotels, aparthotels,
apartaments i cases rurals de la nostra vall. Aquí
tens tota la nostra oferta classificada per pobles.

El Serrat

Ansalonga

Relax

Apartaments turístics Rialb

+376 749759

Aparthotel Annapurna

+376 735400

Hotel Bringué

+376 736999

Càmping Borda d’Ansalonga

+376 850374

Hotel El Pradet

+376 749010

Hotel Sant Miquel

+376 749000

Hotel Niu Nit

+376 735735

Sornàs

Hotel Xalet Bringué

+376 749100

Casa Rural La Mariola

Casa Rural Cal Batlle

Llorts

Ordino

Apartaments Fijat

+376 850850

Aparthotel Casavella

+376 801100

Apartaments La Neu

+376 749749

Apartaments turístics Cristiania

+376 738090

Apartaments Prat de les Mines

+376 849400

Hotel Babot

+376 747047

Apartaments Turístics Mitxeu

+376 850550

Hotel Coma

+376 736100

Apartaments Vilaró

+376 850225

Hotel Gaspà

+376 835080

Hotel Arbella

+376 800202

Hotel La Planada

+376 737635

Hotel Ordino

+376 747474

Arans
Hotel Antic

Refugi de Sorteny

+376 832517

+376 850988

La Cortinada
Mu Hotel

+376 749020

Hotel Sucarà

+376 850151

Casa Rural Cal Batlle

+376 728230

Hotel Santa Bàrbara
de la Vall d’Ordino

REFUGIS

Si fas senderisme, recorda que
hi ha una xarxa de refugis a
la teva disposició, oberts tot
l’any i d’accés lliure. Al Parc
natural de la vall de Sorteny
hi trobaràs un refugi guardat
quasi tot l’any amb servei de
menjador.
Des d’aquest refugi hi ha
sortides a diversos pics, llacs i
circuits.
Consulta horaris i condicions
de les reserves a:
www.refugisorteny.com
o al telèfon (+376) 846446

+376 738100

Hotel Arbella
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ON MENJAR

MOSTRA GASTRONÒMICA
D’ANDORRA

Menjar als restaurants d’Ordino és gaudir de les aromes i els sabors de la
cuina andorrana. La nostra gastronomia tradicional plena de plats típics de
muntanya et permet triar entre la carn d’olla andorrana, el trinxat amb rosta,
els civets de senglar o llebre, els estofats amb bolets, la carn de poltre, les
truites de riu, les fondues i les raclets entre altres. Plats que pots descobrir
als restaurants que tens a la llista següent, classificats per pobles.

Recorda que el 11 de novembre
a Ordino se celebra la Mostra
Gastronòmica d’Andorra, que
et permet degustar una gran
varietat d’aperitius, plats, postres
i begudes que han preparat
especialment per a tu la vintena
de restaurants i col·laboradors
participants.

mmmm...!
La Coma del Forat al camp de neu de Vallnord Ordino-Arcalís
Restaurant La Borda

+376 602423

Sornàs

Cuina de muntanya, carns a la brasa, entrepans,
fondues i raclets. Obert del 25/06 al 4/9

Les Fargues

Llorts

+376 850941

Cuina tradicional i carns a la brasa

Ordino

Restaurant Braseria La Neu

+376 749749

Cuina tradicional de muntanya i carns a la brasa

Bar Restaurant 9 Vertical

+376 817989

Creps, hamburgueses i carns argentines

Restaurant L’Ensegur

+376 850650

Plats típics de muntanya

Bar Restaurant El Racó Burgués

+376 854454

Cuina variada, tapes, pinxos

Restaurant l’Era d’en Jaume

+376 850667

Cuina tradicional i de muntanya

Bar Restaurant La Clota

+376 847474

Cuina portuguesa

Restaurant Prat de les Mines

+376 849400

Cuina de muntanya i carns a la brasa, esmorzars
i entrepans

Bar Restaurant O Menjar, beure
i diversió

+376 722101

Creperia, entrepans i menú

Restaurant Armengol-Casa Leon

+376 835977

Cuina tradicional i de muntanya

Arans
Restaurant Arans

+376 850390

Cuina tradicional

Restaurant L’Arrosseria 2

+376 838383

Especialitzats en arrossos i marisc

Restaurant La Font del Tango

+376 850830

Cuina argentina

Restaurant Gaspà

+376 835080

Tot tipus de cuina

Restaurant Tòpic

+376 736102

Tradicional de muntanya, mercat, pizzeria, carns
a la brasa, plats típics d’Andorra

Pizzeria Coll d’Ordino

+376 839203

Pizza, plats combinats, carns

Snack Bar Quim

+376 835645

Cuina casolana

La Cortinada
Bar Traguet

+376 862266

Tapes

Restaurant Font Blanca

+376 850068

Cuina típica de muntanya
i carns a la brasa
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UNA VALL QUE CAPTIVA
Ordino és la capital, el cor i el motor de la vall que porta el seu nom. El seu
encant rau a haver sabut combinar el creixement i la modernització amb el
respecte al seu passat ramader i agrícola, i així conservar un important patrimoni
cultural. Es tracta d’una vila que fa de la pau el seu estendard, però sense renunciar a totes les comoditats de la societat moderna; 85 km² dels quals el 33% són
boscos.

La Cortinada és un dels pobles que més patrimoni romànic té, com ara l’església de Sant Martí de
la Cortinada amb les seves pintures murals, el pas del Camí Ral i altres punts d’interès com el Centre
de Natura i la mola i serradora de Cal Pal i de Cal Solé. Ple de cases antigues, camps agricultors, hi
destaca una casa, de les més velles del Principat, que ha passat a ser patrimoni cultural: Cal Pal (segles
XV-XVI). La Cortinada ofereix, a més, nombrosos camins per a la pràctica del senderisme i múltiples
panoràmiques al cor de la vall.

Segudet i Ansalonga són dues petites poblacions molt properes a Ordino. El fet
que entre les dues no arribin al centenar d’habitants fa que esdevinguin autèntics
paradisos de la tranquil·litat. Igual que Sornàs, que també té aquella aroma tan
encantadora de poblet de muntanya, on el temps s’atura i atrapa el visitant.

En direcció a l’estació d’esquí es troben Arans i Llorts, aquest darrer amb l’atractiu de la mina i la Ruta
del Ferro. Per Llorts s’accedeix a la vall de l’Angonella, que ofereix un espectacular paisatge de muntanya ple d’estanys. Per acabar, el Serrat, amb menys d’una cinquantena d’habitants, és la població a més
distància de la capital de la parròquia. Es troba just abans d’arribar a Arcalís i als estanys de Tristaina,
un bucòlic paratge de formació glacial, amb el pic que duu el mateix nom presidint la vall (2.878 m).

Vistes al Pic de Casamanya

Wow...!

Vista aèrea de Llorts
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UN PASSAT QUE DEIXA MARCA
Llorts

1 Mina de Ferro
2

1. La Ruta del Ferro - Llorts
Una proposta d’itinerari lligada a la tradició del ferro
La Ruta del Ferro a Andorra forma part de l‘itinerari transfronterer del ferro
Yeah..
!
als Pirineus, premiat pel Consell d’Europa. Aquesta ruta et permet descobrir
el treball de la siderúrgia al Principat d’Andorra entre els segles XVII i XIX, en què
aquesta activitat era una de les principals fonts d’ingressos del país.
Pots visitar l’interior de la mina de ferro de Llorts, una mina de 30 m de llargada, i la font que li dóna
origen, recórrer el camí dels Homes de Ferro i descobrir, al bell mig de la natura, una exposició
d’escultures contemporànies. Unes obres d’art creades per diversos artistes per retre homenatge a tots
aquells homes que van treballar en el món de la siderúrgia a la vall d’Ordino.
També la Farga Rossell, una farga completament restaurada i convertida en el Centre d’Interpretació del
Ferro que et mostrarà mitjançant un audiovisual com és el procés de transformació del mineral de ferro
en lingots i la importància de la metal·lúrgia a Andorra a finals del segle XIX i principis del segle XX.
A la Casa-Museu d’Areny-Plandolit i a l’església de Sant Martí de la Cortinada hi pots trobar exemples de
com s’utilitzava el ferro en balcons i reixes.

MINA DE FERRO I CAMÍ DELS HOMES DE FERRO
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Camí dels Traginers

Escultures
Homes de Ferro

Sant Martí
de la Cortinada

FARGA ROSSELL
CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL FERRO
Tot l’any
Central de reserves:
Tel. +376 839 760 o +376 835 852

La Cortinada

ORDINO

Museu Casa
Areny-Plandolit

4 La Farga Rossel
LA MASSANA

ACTIVITAT NOCTURNA A LA MINA

Gaudeix d’una nit màgica i apunta’t a la visita
nocturna de la mina de Ferro i el camí dels Homes
de Ferro i descobreix així l’exposició d’escultures
a l’aire lliure.
Et recomanem portar-hi un frontal.

Com visitar…
Del 16 de juny al 14 d’octubre
De 9.30 a 13.30 h i de 15 a 18 h
Juny, setembre i octubre
Tancat diumenges a la tarda i dilluns tot el dia
Juliol i agost
Obert cada dia

Com visitar…
Juliol i agost
Divendres i dissabtes, a les 21.30 h
Reserves: (+376) 878 173
Adults 5 € / 6-12 anys 3 € / - 6 anys gratuït

Les sortides guiades al camí dels Homes de Ferro
són a les 12 h i a les 16 h.
Adults 5 € / 6-12 anys 3 € / - 6 anys gratuït

8
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2. Mola i serradora de Cal Pal i de Cal Solé - La Cortinada
La serradora i les dues moles són un clar exemple del passat actiu de la nostra vall. Daten de finals del
segle XVI i principis del XVII.
Durant els mesos de juliol i agost pots assistir a visites guiades, on et faran una demostració de com
es serrava un tronc de fusta mitjançant una serra hidràulica i de com es transformava el blat en farina
en una mola.
Com visitar…
Del 30 de juny al 2 de setembre
De dimarts a dissabte, de 9.30 a 13.30 h i de 15 a 18 h
Diumenges
De 9.30 a 13.30 h
Adults 5 € / 6-12 anys 3 € / - 6 anys gratuït

PassMuseu d’Andorra
El PassMuseu és un
passaport que permet,
d’una manera fàcil,
econòmica i interessant,
descobrir la variada oferta
museística de
què disposa Andorra.
Amb el PassMuseu
d’Andorra obtindràs per
només 2.5€, una reducció
del 50% en el preu de
l’entrada de tres museus
per escollir entre els vint
que existeixen al país.”
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3. Església romànica de Sant Martí - La Cortinada
Església romànica llombarda del segle XII, modificada i ampliada durant l’època barroca (segles XVII i
XVIII). Presenta un interessant cicle pictòric mural, de finals del segle XII, dedicat a l’advocació de Sant
Martí de Tours, en el qual conflueixen personatges sagrats i profans, així com representacions zoomòrfiques i geomètriques. També conserva mobiliari que data dels segles XVII i XVIII i quatre retaules
barrocs de la mateixa època. Dividida en dues parts, la primera la forma l’antic altar major i conserva
encara els frescos del segle XII. Posteriorment, al segle XVIII, se’n va ampliar una part seguint els cànons barrocs.
L’església conserva alguns dels trets característics de l’època, entre els quals trobem un petit carilló en
forma de roda, que antigament s’utilitzava durant la Pasqua per a les comunions i els casaments.
Uns altres elements interessants són els quatre bancs de fusta, treballats a mà, del segle XII, un dels
quals presenta com a particularitat un calaix on es guardaven els missals i dos amb un dossier mòbil.
Aquest dosser canviava de posició quan els parroquians s’agenollaven i quan feien les reunions del
poble, perquè tots els contertulians poguessin estar cara a cara.
Com visitar…
De l’1 de juliol al 31 d’agost. De 10 a 14 h i de 15 a 19 h

4. Església parroquial de Sant Corneli i Sant Cebrià - Ordino
Església que trobaràs al mig del poble d’Ordino i que té com a patrons Sant Corneli i Sant Cebrià. Va
ser construïda a finals del segle XV i principis del segle XVI i restaurada dues vegades als segles XVII i
XIX. Té un campanar d’estil romànic amb un gran rellotge central.
A l’interior, situada dins d’una vitrina en un altar lateral, hi trobaràs la Mare de Déu d’Ordino, una talla
romànica de fusta policromada de finals del segle XI i principis del segle XII. Aquesta verge té la particularitat de ser una de les més petites que es coneix: fa només 44 cm.
Cal també destacar la pica baptismal, que és una gran roca amb tapa de fusta que data aproximadament del segle XVI.
L’altar principal és d’estil barroc (segle XVII) amb alguns tocs del Renaixement on hi trobaràs, entre
altres imatges, la Mare de Déu del Remei amb Sant Corneli a la seva esquerra i Sant Cebrià a la dreta.
El retaule de Sant Guillem, que ha estat restaurat l’any 2015, data de finals del segle XVII i es pot considerar una de les peces més destacables entre els retaules d’aquesta època, tant per la qualitat de les
pintures com pel fi treball de talla de fusta de l’escultor.
Pots observar diverses reixes de ferro que van ser fabricades a les fargues de les cases feudals d’Ordino: la família d’Areny-Plandolit i la família Rossell.
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5. Església de Santa Bàrbara - Ordino
L’església de Santa Bàrbara et sorprendrà per les seves petites dimensions i perquè està situada a
l’antic camí ral que uneix Ordino amb la Massana, camí de Sant Corneli a Santa Bàrbara, núm. 18 del
mapa de camins Ordino-la Massana.
La planta de l’església és rectangular i consta d’una petita nau coberta amb encavallades de fusta de
dues vessants i sustentada per un arc toral al seu centre.
A l’interior de l’edifici es pot observar un absis a llevant, que és de planta rectangular, cobert amb volta
de canó construïda amb pedra tosca, mentre que per la banda exterior queda completament integrat a
la nau. La majoria de restes de pintura mural que es conserven es troben a l’absis.
Al mur nord hi ha restes de decoracions geomètriques romboïdals: dents de serra dibuixades i pintades de color negre, amb alguna resta molt puntual de policromia vermella. S’hi pot veure un personatge femení representat dret amb les mans plegades davant el pit; duu un vestit vermell amb un coll
blanc decorat amb fines ratlles verticals de color negre i sobre les espatlles vesteix un mantell de color
blau cel: és Santa Bàrbara, que simbolitza la vida activa, com a protectora dels miners.
Com a peculiaritat de l’edifici, els murs laterals sobresurten més que la façana principal; podria ser que
amb aquest tret es busqués un efecte decoratiu o bé un ràfec que servís d’aixopluc.
Un petit campanar d’espadanya, que va ser refet l’any 1998 seguint el model d’altres edificis, situat
damunt la façana principal.

6. Capella Casa Rossell - Ordino
La Casa Rossell d’Ordino està documentada des del segle XV. Al llarg del període modern és una de
les cinc cases que tenen un pes econòmic i social més important a Andorra i, a Ordino, és la segona
casa després de la Casa d’Areny-Plandolit. Joan Antoni Fiter i Rossell (1706-1748) és el representant
més conegut de la família Rossell d’Ordino, perquè és l’autor del Manual Digest de les Valls neutres
d’Andorra (1748).

7. Museu Casa d’Areny-Plandolit – Ordino
La casa senyorial d’Andorra.
Et convidem a viatjar en el temps i entrar a la residència d’estiu de les diverses generacions
de la família noble andorrana d’Areny-Plandolit. Més de tres segles d’història representats en tot tipus
de detalls i objectes dels segles XVIII i XIX. Passeja per les estances de la casa on s’exposen tots els
objectes, tant els propis de la vida quotidiana a la muntanya com els luxes i capricis importats de la
ciutat en una època en què eren lluny de ser coneguts a les valls andorranes.

El colomer i la capella són exemples clars de l’estatus social i la importància de la Casa Rossell. La
capella de Nostra Senyora de la Immaculada Concepció, consagrada l’any 1780, és un element lligat
a la voluntat de rellevància de la família i respon a una funció social i religiosa. El colomer, tot i respondre a una faceta econòmica, és també una peça clau en l’empresa agrària d’un gran terratinent, atès
que assegura la producció de colomassa, subproducte avícola amb alt contingut en nitrogen, i també
reforça la posició social quant a excedent de producció agrícola.

Com visitar…
Tot l’any
Central de reserves: Tel. (+376) 839 760 / (+376) 835 852

Amb el PassMuseu d’Andorra
obtindràs per només 2.5€, una reducció del
50% en el preu de l’entrada de tres museus per
escollir entre els vint que existeixen al país.

La parròquia suma als jardins de la Casa Rossell una nova zona enjardinada, on destaquen el corral i
l’hort de les Arnes, restaurats recentment. La zona rehabilitada, al bell mig del nucli antic, té dos accessos a peu: pel carrer dels Cóms, des del riu, o per la gravada de Rossell, des del carrer Major.

UNA MIRADA INTERIOR

Una exposició del fons
de la col·lecció de la
família Rossell d’Ordino.
Una selecció acurada
de més d’un centenar
d’objectes, de
tipologies i d’èpoques
diverses, que ens
parlen d’aquesta família
benestant, dels seus
membres il·lustres, de
la seva cultura, del seu
poder polític i econòmic,
i de la seva religiositat.
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8. Museu Postal – Ordino
En aquest espai, la borda del Raser, entendràs
l’evolució històrica del correu a Andorra, que és
ple de peculiaritats, com a sistema de comunicació des de l’antiguitat fins als nostres dies.
També hi ha exposada una col·lecció filatèlica de
segells d’Andorra des del 1928, acompanyada
d’una mostra dels processos d’elaboració de
segells.

QUÈ NO ET POTS PERDRE
Pont d’estil romànic - Les Salines

Com visitar…
Tot l’any
Central de reserves:
Tel. (+376) 839 760 / (+376) 835 852
Amb el PassMuseu d’Andorra
obtindràs per només 2.5€, una reducció
del 50% en el preu de l’entrada de tres
museus per escollir entre els vint
que existeixen al país.

La Font de Ferro - Llorts

L’Estripagecs - Parc natural de la vall de Sorteny

Riu i salts d’aigua - El Serrat

Arcalís 91

Els Orris - Arcalís

9. Museu de la Miniatura
Nicolai Siadristy – Ordino
Exposició permanent de la col·lecció privada
de microminiatures de Nicolai Siadristy.
Com visitar…
Tot l’any
Central de reserves:
Tel. (+376) 839 760 / (+376) 835 852
Amb el PassMuseu d’Andorra
obtindràs per només 2.5€, una reducció del 50%
en el preu de l’entrada de tres museus per escollir
entre els vint que existeixen al país.

Sortides al Parc natural de la vall de Sorteny
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Auditori Nacional - Ordino

Pic de Casamanya 2.740 m

PARC NATURAL DE LA VALL DE SORTENY - El Serrat
Aquest parc natural té una varietat biològica molt important i contribueix de manera cabdal en la preservació de la biodiversitat dels Pirineus.
Per descobrir el parc, tens a la teva disposició guies experimentats que et faran descobrir aquesta
joia andorrana. Hi ha nombroses excursions amb diferents nivells de dificultat.
Des del parc es pot ascendir a dos dels pics més alts del Principat: el pic de l’Estanyó (2.915 m), tot
passant per un estany preciós, i el pic de la Serrera (2.913 m) passant per la collada dels Meners.
Per als més exigents teniu el circuit Andorra-Arieja de 4 dies i els camins de gran recorregut com el
GRP (Gran Recorregut País) i l’ARP (Alt Recorregut Pirinenc).
El parc disposa d’un refugi guardat quasi tot l’any amb servei de restauració.
Des de la zona d’aparcament i fins al Jardí Botànic tens 3 rutes d’accés diferents per anar descobrint
punt per punt una natura i uns paisatges que et deixaran meravellat.
El Jardí Botànic té uns 800 m² amb prop de 300 espècies de flora classificades per hàbitats com les
zones de prats de dall, les megafòrbies, les de prats alpins, les de les tarteres, les plantes comestibles
i les plantes medicinals. Aquestes dues últimes són les més conegudes i fotografiades del jardí.
Destaquem les plantes endèmiques dels Pirineus com l’aster del Pirineu (Aster pyenaeus), la gençana
de Burser (Gentiana burseri), el salze (Salix reticulata), l’orella d’ós (Ramonda myconi); altres de gran
interès són: l’Astragalus penduliflorus, la saxífraga de fulles rodones (Saxifraga rotundifolia) i la flora
d’ús tradicional com la salsafraja (Peucedanum ostruthhium), l’àrnica (Arnica montana) i el coscoll
(Molopospermum peloponnesiacum). La millor època per visitar el Jardí Botànic i descobrir els diferents
colors de les seves flors és durant el període de floració, que podríem acotar de finals de juny a finals
de juliol, tot i que hi ha plantes que floreixen al mes d’agost.
Al costat del Jardí Botànic es pot observar l’escultura de l’Estripagecs, un conjunt escultòric format
per cinc tòtems de grans dimensions i creat per l‘artista andorrà Pere Moles, que pren la forma de
cinc estripagecs (barrots metàl·lics amb punxes laterals irregulars que es col·loquen a les finestres per
evitar que hi entri ningú; el nom ve de la seva funció: estripar els «gecs» dels lladres). Formen part del
patrimoni cultural i arquitectònic d’Andorra i són rèpliques exactes dels estripagecs de la parròquia
d’Ordino.

ós..!

i
Prec

També cal destacar-ne l’interès faunístic, ja que en ser reserva de caça des de fa 15 anys, s’hi poden
veure els isards en cabrades de 30 exemplars. També s’hi poden trobar cabirols, marmotes, erminis,
tritons pirinencs i sargantanes pallareses, entre d’altres. Sorteny té unes 60 espècies d’aus molt especials, com l’àguila daurada, l’àguila marcenca, el trencalòs, el voltor, la perdiu blanca, la perdiu xerra,
el gall de bosc, la merla de roca, el trencapinyes i prop de 90 espècies de papallones diürnes.
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Com visitar…
El parc natural es pot visitar al llarg de tot l’any
La temporada hivernal és ideal per fer-hi excursions
amb raquetes de neu o esquís de muntanya
Sortides guiades al Parc natural de la vall de Sorteny
Juliol i agost
Reserves a l’Oficina de Turisme d’Ordino:
ot@ordino.ad o al telèfon (+376) 878173
Adults 5 € / 6-12 anys 3 €
(Inclou aparcament gratuït. Menors de 6 anys no recomanades)

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Joies
patrimonials

Estany
de l’Estanyó

Seguint
els rastres
de la fauna

Estany
de l’Estanyó

Infants 8 -12 anys

Centre de Natura - La Cortinada
Un museu on pots conèixer la formació dels Pirineus, els fenòmens climatològics que han modelat
el paisatge andorrà i la història política, social i econòmica dels últims 50 anys d’Andorra. Un museu
interactiu amb audiovisuals, panells que et permeten tocar diferents materials provinents de la
muntanya, escoltar els cants dels ocells, olorar perfums i aromes de la natura.
Et recomanem visitar aquest museu abans de sortir d’excursió i endinsar-te a la muntanya.
Et donaran eines i coneixements per descobrir una muntanya diferent.

Refugis
Si fas senderisme, recorda
que hi ha una xarxa de refugis
a la teva disposició, oberts tot
l’any i d’accés lliure. Al Parc
natural de la vall de Sorteny
hi trobaràs un refugi guardat
quasi tot l’any amb servei de
menjador. Des d’aquest refugi
hi ha sortides a diversos pics,
llacs i circuits.

Com visitar…
Obert del 2 de maig al 31 d’octubre
Maig-juny i setembre-octubre
De dimarts a divendres,de 10 a 13 i de 15 a 17 h
Dissabtes, de 10 a 13 i de 15 a 18 h
Festius de 10 a 14 h
Juliol-agost
De dimarts a dissabte, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h
Entrada gratuïta

Consulta horaris i condicions
de les reserves a:
www.refugisorteny.com
o al telèfon (+376) 846446

Infants 8 -12 anys

Shinrin Yoku – Bany de Bosc
Dimecres i dissabtes. 10€ adults. Reserves al (+376)
618816 o a alxindaoper@gmail.com. Grup mínim
de 4 persones.

Coordenades GPS aparcament Parc
42°37’34.6”N 1°33’05.4”E

Material que cal portar
Motxilla
(30-40 litres)

Botes de trekking
obligatòries
Millor si agafen
el turmell

Impermeable
tipus Gore-Tex
(recomanable capa
d’aigua)

Forro polar
o similar

Samarreta
tèrmica

Pantalons llargs
de trekking

Ulleres de sol

Gorra

Crema solar

Bastons
telescòpics

Farmaciola
personal

Aigua i menjar
entrepà, barretes
energètiques,
fruita
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ACTIVITATS PER A TOTS
1. Vies ferrades
Per als que s’inicien, una via ferrada és una gran paret amb uns esglaons de ferro, uns passamans de
cable i una línia de vida de cable d’acer. A Ordino tenim dues vies ferrades: la via de la Creu de Noral i
la via de Segudet, situades a la zona del bosc de Segudet. Accés gratuït.

Via ferrada Creu de Noral

Via ferrada de Segudet

Dificultat

Fàcil

Dificultat

Fàcil

Desnivell

150 m

Desnivell

150 m

Recorregut

350 m

Recorregut

350 m

Aproximació

5 minuts

Aproximació

5 minuts

Itinerari

1 h 15

Itinerari

1h

Retorn

15 minuts

Retorn

10 minuts

Orientació

S-SO

Orientació

S-SO

Cool..!
Si vols un guia....
Experiència en muntanya, tel. +(376) 847888
www.experienciamuntanya.com

Època: primavera-estiu-tardor

2. Circuit vertical d’aventura
Circuit vertical al mig de la natura,
on pots practicar diferents tallers tot
alternant ponts de mico, tirolines, lianes,
pont tibetà, xarxa d’aranya, pont de
fusta, pont de nusos, entre altres, i un
tram final de via ferrada.
Les sortides es fan amb monitor i amb
el material necessari de seguretat per
desenvolupar els diferents tallers.
Informació i reserves: tel. (+376) 847888
www.experienciamuntanya.com
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3. Rocódromo de Ordino
Rocódromo al aire libre muy soleado con 15 rutas
abiertas y 10 metros de altura máxima. Situado en
el pueblo de Ordino, pertenece al complejo del centro deportivo, un espacio para la práctica de actividades deportivas y de ocio. Se sitúa en frente del
aparcamiento y dispone de iluminación y fuente de
agua. Es de hormigón tallado, orientado al sur, con
rutas de diferente dificultad perfectas para niños y
adultos. El acceso es gratuito y abre todo el año.

4. Bus turístic d’Andorra
Cada dissabte pots visitar la vall d’Ordino amb el
bus turístic d’Andorra. Sortides des d’Andorra la
Vella i Escaldes-Engordany en direcció la Massana
per visitar el museu Farga Rossell.
Descobriràs l’interior de l’església romànica de
Sant Martí de la Cortinada amb les seves pintures
al fresc. Et portaran fins a la Coma del Forat a
Arcalís, a 2.300 metres d’altitud, per divisar el port
de Rat (2.539 m), el port de Creussans (2.622 m) i el
pic d’Arcalís (2.776 m), i on podreu recórrer, visitar
i optar per activitats opcionals de Vallnord-Arcalís
com el telecadira de Creussans.
De baixada us aturareu per dinar a l’hotel Bringué
per degustar un bon àpat.
Un cop finalitzada la visita, tornareu cap a
Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. Durant
l’itinerari us acompanyarà en tot moment un guia
turístic i tindreu una audioguia personal, disponible
en quatre idiomes (català, castellà, francès i anglès).
De l’1 de juny al 31 octubre. Informació al (+376) 878173.
32€ / Dinar inclòs sense begudes. Nens de 0 a 3 anys
gratuït / Dinar no inclòs. Nens de 4 a 12 anys 50% dte /
Dinar inclòs sense begudes.
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8. Centre esportiu
El Centre Esportiu d’Ordino és un espai dissenyat
per gaudir de l’esport en un ambient familiar
de la manera més fàcil, amb unes instal·lacions
completes i uns equipaments moderns. Disposa,
de piscina climatitzada de 25 x 12,5 m x 12,5 m,
piscina infantil, solàrium natural i zona relax amb
sauna, bany turc, jacuzzi de 7 places, dues dutxes
bitèrmiques i una banyera individual d’aigua freda
a 15º, ideal per la recuperació de cames. Un bon
indret per relaxar-te després de tot un dia de
muntanya.

5. Barranquisme
Ordino t’ofereix un escenari amb quatre barrancs
per a la pràctica d’aquest esport tan emocionant.
Pots triar diferents nivells que s’adapten a les teves
necessitats d’emoció. Et recordem que tenim una guia
de barrancs en venda a l’Oficina de Turisme d’Ordino.
Si vols un guia....
Experiència en muntanya, tel. +(376) 847888
www.experienciamuntanya.com

6. Pesca d’alta muntanya
Des del març fins al novembre pots practicar la pesca
en rius i llacs d’alta muntanya, plens de truites i salmons de font. Els rius són generalment petits, ràpids i
amb grans roques, la qual cosa permet una pesca més
pràctica. Pel que fa als llacs, n’hi ha per a tots els gustos: alguns estan molt a prop de la carretera i als altres
es pot accedir després de caminar una bona estona.
Tant les llicències com els acotats, els pots tramitar al
moment a l’Oficina de Turisme d’Ordino.
Informació i reserves: tel. (+376) 878173

Informació: tel. (+376) 878110, www.ceo.ad

9. Excursions en vehicles especials
En 4x4
Et proposem excursions per camins rodats de
muntanya per descobrir els racons més salvatges
dels Pirineus amb vehicles especials i 4x4.
Informació i reserves a Aventura 4x4:
(+376) 358 900, www.aventura4x4andorra.com
aventura4x4andorra@gmail com

7. Golf Par 3 - La Cortinada
El camp de Pitch & Putt Golf Par 3 t’ofereix un recorregut de 9
forats amb doble sortida real que el converteixen en Par 54. És
un camp adequat per a jugadors de qualsevol nivell. Per als més
experts ofereix forats espectaculars i obstacles d’aigua artificial
que exigeixen precisió en els cops. Les instal·lacions també
disposen d’un ampli camp de pràctiques, un putting green i una
zona d’approach per escalfar abans de sortir al camp.

En Gica
Si t’agrada l’aventura sobre rodes, a la zona
de la Coma del Forat d’Arcalís podràs gaudir
d’excursions en plena natura: uns paratges d’una
bellesa natural increïble. Disposen de vehicle
eruga amb capacitat per a 17 persones, Fun
quads i quads.

Informació: tel. (+376) 850400 / www.ordinogolfclub.com

Informació i reserves:
(+376) 611841 i WhatsApp
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10. Zona de la Coma del Forat a Arcalís
Aquesta zona d’Ordino-Arcalís és el camp base ideal per fer diferents activitats, com ara anar
d’excursió als llacs de Tristaina, o viure l’experiència de pujar amb el telecadira més alt del Principat
fins a 2.625 m, i admirar les vistes d’Andorra, França i Espanya des d’una taula mirador, envoltats de
cims mítics com ara la pica d’Estats (3.143 m), i després baixar amb el mateix telecadira o caminant,
seguint part de la Ruta Verdaguer i passant pel llac de Creussans.
Aquest estiu arriba carregat de novetats amb noves activitats com ara la possibilitat de navegar en
canoa pel tercer llac de Tristaina, fer rutes a peu acompanyats per un guia, llogar bicicletes elèctriques,
i moltes altres experiències extraordinàries com el Bivac Experience que permet passar la nit al
ras equipats en companyia d’un guia o l’Airstream Experience que ofereix dormir en una caravana
americana reformada com a habitatge de luxe a més de 2.000 metres d’alçada. Així mateix, es
mantenen altres activitats com les excursions en quad o amb vehicle amfibi, i podem complementar el
dia amb un bon àpat a la terrassa del restaurant La Borda de la Coma. A més, enguany, el restaurant
La Borda ofereix sopars de muntanya a la llum dels estels. Viu una experiència inoblidable dins d’un
entorn extraordinari!
Activitats Ordino Arcalís
Vallnord Ordino Arcalís
Tel.: (+376) 739 600
Del 23 de juny al 11 de setembre

Restaurant La Borda de la Coma
Reserves al Tel.: (+376) 603252

Canoa a Tristaina

Telecadira de Creussans

Excursions

Airstream Experience
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RUTES DE MUNTANYA
Et proposem sis rutes de muntanya d’un nivell mig, on podràs descobrir llacs, estanys, rius, valls,
pics i paisatges molt atractius acompanyats de la fauna i la flora típica de muntanya dels Pirineus
i la tranquil·litat i el silenci que ens caracteritza.

Punt de sortida GPS: 42.5561 / 1.5722.

Punt de sortida GPS: 42.6320 / 1.4817.

Circuit llacs de Tristaina
Desnivell

163 m + 163 m -

Distància

3,4 km

Temps

Desnivell

760 m + 760 m -

Distància

7,4 km

Temps

2h15

Sortida i arribada

Pic del Casamanya

4h

Sortida i arribada

La Coma del Forat

Carretera del Coll
d’Ordino, punt intermedi
Punt de sortida GPS: 42.555 / 1.5707.

Punt de sortida GPS: 42.6263 / 1.5516.

Tomb de les Neres

Estany de l’Estanyó
Desnivell

557 m + 557 m -

Distància

8 km

Temps

3h30

Sortida
i arribada

Desnivell

198 m + 198 m -

Distància

8,2 km

Temps
Sortida i arribada

Aparcament
del Parc natural de la vall
de Sorteny

Estany Esbalçat
445 m + 445 m -

Distància

4,9 km

Temps
Sortida i arribada

Carretera del Coll
d’Ordino, punt intermedi
Punt de sortida GPS: 42.6263 / 1.5516.

Punt de sortida GPS: 42.6332 / 1.5113.

Desnivell

3h

Refugi de Rialb i Font Freda
Desnivell

226 m + 226 m -

Distància

4 km

Temps

2h45

Sortida
i arribada

Pont del Castellar
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2h
Aparcament
del Parc natural de la vall
de Sorteny
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AGENDA

AGOST

JULIOL

agost

Visites guiades a la Mina i la Ruta del Ferro. Llorts (pàg.8)

agost

Visites guiades a la Mola i la Serradora. La Cortinada (pàg.10)

cada dv. i ds.

Visita nocturna de la Mina i la Ruta del Ferro. Llorts a les 21:30h (pàg.9)

agost

Senderisme guiat al Parc Natural de la Vall de Sorteny. (pàg.20)

juliol

Visites guiades a la Mina i la Ruta del Ferro. Llorts (pàg.8)

juliol

Visites guiades a la Mola i la Serradora. La Cortinada (pàg.10)

diumenge 1

Volta als Ports. Prova esportiva de ciclisme. Arribada a Arcalís.

4i5

Festa Major de Llorts. Llorts, Ordino

de l’1 al 2

Roser d’ Ordino. Festes populars

diumenge 5

Travessa d’estiu Ordino – La Massana

cada dv. i ds.

Visita nocturna de la Mina i la Ruta del Ferro. Llorts a les 21:30h (pàg.9)

11 i 12

Mercat d’Artesans. Plaça de Turisme

del 3 al 8

Andorra Ultra Trail. Sortides i arribades a la plaça Major d’Ordino.

15 i 16

Festa Major de Sornàs. Sornàs, Ordino

juliol

Senderisme guiat al Parc Natural de la Vall de Sorteny. (pàg.20)

dimecres 22

Nits Obertes - Concert. Plaça Major d’Ordino

del 9 al 20

Art Camp. Poble d’Ordino

dimecres 29

Nits Obertes - Concert. Plaça Major d’Ordino

dimecres 11

Nits Obertes - Concert. Plaça Major d’ Ordino

13 i 14

Mercat d’estiu “Summer Village”. Carrers d’Ordino

del 21 al 28

Exposició de les obres de l’Art Camp. Sala la Buna

dimecres 25

Nits Obertes - Concert. Plaça Major d’Ordino

dissabte 28

Challenge Ordino – La Coma d’Arcalís. Cursa de ciclisme

SETEMBRE
setembre

30

Visites guiades a la Mina i la Ruta del Ferro. Llorts (pàg. 8)

2i3

Festa Major de la Cortinada i Arans

dissabte 8

Diada de Nostra Senyora de Meritxell

diumenge 16

Festa Major d’Ordino

dissabte 22

Duatló Ordino – Casamanya

diumenge 23

Ral·li d’Andorra. Crta. Coll d’Ordino

dijous 27

Dia Mundial del Turisme

dissabte 29

Festa Major d’ Ansalonga
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INFORMACIÓ GENERAL
Telèfons d’interès
Atenció al públic zona la Coma d’Arcalís
Bombers

(+376) 739600
(+376) 890900 / 118

Comú d’Ordino

(+376) 878100

Creu Roja Andorrana

(+376) 808225

Grup de Rescat de Muntanya Emergències Internacional
Hospital Nostra Senyora de Meritxell
Informació Telefònica Nacional
Informació Trànsit

112
871000
111
1802 1802

Meteorologia

www.meteo.ad

Oficina de Turisme d’Ordino

(+376) 878173

Policia

(+376) 872000 / 110

Atenció Ciutadana i Servei de Circulació d’Ordino

163

Servei Urgent Mèdic (SUM)

116
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