On menjar
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.

mmmm...!
La Coma del Forat al camp de neu de Vallnord Ordino-Arcalís
+376 602423

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

Restaurant Braseria La Neu

+376 749749

Cuina tradicional de muntanya i carns a la brasa

Restaurant L’Ensegur

+376 850650

Plats típics de muntanya

Restaurant l’Era d’en Jaume

+376 850667

Cuina tradicional i de muntanya

Restaurant Prat de les Mines

+376 849400

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

Restaurant Arans

+376 850390

Cuina tradicional

Restaurant La Font del Tango

+376 850830

Cuina argentina

Bar Traguet

+376 862266

Tapes

Restaurant Font Blanca

+376 850068

Cuina típica de muntanya
i carns a la brasa

Bar break Pizza & Coffee 66

+376 868466

fleca, entrepans i pizzes

Restaurant La Borda
Llorts

Arans

La Cortinada
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MOSTRA GASTRONÒMICA
D’ANDORRA

Recorda que el 10 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.

Alguns hotels
d’Ordino tenen
servei de
restauració
oberts al públic
(pàg. 30 i 31)

Ansalonga
Borda Ansalonga

+376 816053

Menú casolà i carta (obert del 15/06 al 8/09)

+376 850941

Cuina tradicional i carns a la brasa

Bar Restaurant 9 Vertical

+376 817989

Cuina variada d’autor

Bar Restaurant El Racó Burgués

+376 854454

Cuina variada, tapes, pinxos

Bar Restaurant La Clota

+376 847474

Cuina portuguesa

Bar Restaurant O Menjar, beure
i diversió

+376 722101

Creperia, entrepans i menú

Restaurant Borda 1880

+376 835977

Cuina tradicional i de muntanya

Restaurant L’Arrosseria 2

+376 838383

Especialitzats en arrossos i marisc

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

Sornàs
Les Fargues
Ordino
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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

Hotel amb
restaurant obert
al públic.

Relax

Telèfon

Web

Apartaments turístics Rialb

+376 749759

rialbandorra.com

Hotel Bringué

+376 736999

hotelbringue.com

Hotel El Pradet

+376 749010

hotelpradet.com

Hotel Niu Nit

+376 735735

hotelniunit.com

Hotel Xalet Bringué

+376 749100

hotelxaletbringue.com

Apartaments La Neu

+376 749749

laneu.com

Apartaments Prat de les Mines

+376 849400

edificipratdelesmines.com

Apartaments Turístics Mitxeu

+376 850550

mitxeu.com

Apartaments Vilaró

+376 850225

apartamentsvilaro.com

+376 835086

aparthotel-latulipa-andorra.com

Mu Hotel

+376 749020

hotelmuandorra.com

Hotel Sucarà

+376 850151

hotelsucara.com-andorra.com

Casa Rural Cal Batlle

+376 728230

calbatlle.com

Hotel Antic

+376 850988

hotelantic.com

Llorts

Arans
Aparthotel la Tulipa
La Cortinada
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Ansalonga

Telèfon

Web

Aparthotel Annapurna

+376 735400

atiramhotels.com

Càmping Borda d’Ansalonga

+376 850374

campingbordaansalonga.com

Hotel Sant Miquel

+376 749000

hotelsantmiquel.com

+376 832517

rderural.com

Aparthotel Casavella

+376 801100

aparthotelcasavella.com

Apartaments turístics Cristiania

+376 738090

cristiania.com

Hotel Babot

+376 747047

hotelbabotandorra.com

Hotel Coma

+376 736100

hotelcoma.com

Hotel Gaspà

+376 835080

Hotel Arbella

+376 800202

hotelarbella.com

Hotel La Planada

+376 737635

hotellaplanadaordino.com

Hotel Ordino

+376 747474

hotelordino.ad

Hotel Santa Bàrbara

+376 738100

hotelstabarbara.com

Sornàs
Casa Rural La Mariola
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 (+376) 846446
Refugi de Sorteny
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