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ANDORA  

WIOSNA – JESIEŃ 
 

   

Dzień 1  

Przylot rano grupy na lotnisko Toulouse 

Przejazd do centrum Toulouse, gdzie czeka na grupę prywatny rejs statkiem po Canal du Midi.  

Na statku serwowany jest obiad w formie bufetu. Do obiadu ¼ l wina i ½ l wody. 

Rejs statkiem 3h 

Po rejsie spacer po centrum Toulouse. 

Przejazd do Andory. Panoramiczna trasa bogata w wąwozy górskie wiedzie przez francuskie miasteczka 

i wioski.  

Przyjazd do hotelu i zakwaterowanie. 

Kolacja w hotelu lub w tradycyjnej restauracji andorskiej La Borda 

Dzień 2 

Śniadanie w hotelu 

Po śniadaniu grupa wybiera się na rafting po rwistych rzekach 

na granicy andorsko – hiszpańskiej (całodniowa wyprawa). Do 

miejsca skąd zaczyna się spływ można dotrzeć tylko 

samochodem terenowym. Grupa przejeżdża 4x4 po szlakach 

dawnych przemytników, przepiękne widoki podczas jazdy off 

road. Są to trasy górskie, po których podczas II wojny 

światowej, uciekało bardzo dużo ludzi przed Gestapo przez 

Francję na południe Europy i dalej do USA. Andorczycy 

pomagali w ucieczce przez góry Polakom i wielu innym 

narodowościom. Podczas raftingu grupa wspólnymi siłami 
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walczy z siłą rzeki. Obiad po raftingu w restauracji górskiej (2 dania, deser, ¼ l wina i ½ l wody) 

Powrót do hotelu 

Kolacja w hotelu lub w tradycyjnej restauracji andorskiej La Borda 

Dzień 3 

Śniadanie w hotelu 

Wczesnym rankiem grupa udaje się w okolice doliny La Cerdanya, 

gdzie około godziny 08:00 zacznie się lot balonem. Do jednego kosza z 

balonem wchodzi ok. 14 osób. 

Wycieczka balonem nad wspaniałym regionem La Cerdanya, znanym 

jako wielka dolina Pirenejów. Przepiękne widoki majestatycznych gór 

otaczających dolinę. 

Grupa razem wspólnymi siłami przygotowuje balon do startu. Sam lot 

trwa 1,15h, a po wylądowaniu serwowane jest obiad (2 dania, deser, 

1/4l wina i ½ l wody)  

   

Kolejny punkt programu to degustacja tradycyjnych likierów andorskich.  

Po południu na grupę czeka Centrum SPA & Wellness Caldea – największe Centrum Wód Termalnych w 

tej części Europy. (wejście na 3 godziny) 

 

Budynek obiektu wellness wyróżnia się na tle górskim swoją 

nowoczesną konstrukcją, której jeden z elementów - szklana 

wieża w kształcie piramidy - góruje nad całą okolicą.  Pobyt 3 

godzinny zawiera: 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 w hotelu lub w tradycyjnej restauracji andorskiej La Borda 
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Dzień 4 

Śniadanie w hotelu 

Po śniadaniu grupa udaje się do parku tematycznego, gdzie 

czeka na nich najdłuższy tobogan w Europie na wolnym 

powietrzu: 5,3 km. 2 zjazdy. 

 

 

Następnie grupa udaje się do winnicy win górskich w Andorze, 

jest to najwyżej położona winnica w Europie, tutaj też pracuje 

jeden z najlepszych enologów na świecie Alain Graillot, który 

znany jest z tego, że wytwarza wina w miejscach prawie 

niemożliwych. Do tej winnicy można dojechać tylko do pewnego 

momentu autokarem, a później dalej jeepem, który zabiera grupę 

na wysokość powyżej 1.200 m n.p.m. Obiad w restauracji w 

winnicy (2 dania, deser, ¼ l wina i ½ l wody), zwiedzanie winnicy 

i degustacja wina. 

 

Kolacja w hotelu lub w tradycyjnej restauracji andorskiej La 

Borda 

Po kolacji karting na lodzie w Pałacu lodowym, 2 rundy 10 

minutowe.  

Karting odbywa się we wtorki, czwartki i w soboty od 21:30. 

Powrót do hotelu 

  

 

Dzień 5 

Śniadanie w hotelu 

 

Punkt widokowy na 2000 mnpm z którego można zobaczyć całą 

Andorę 

 

Platforma 20-metrowa wisząca w powietrzu, częściowo 

przeszklona sprawi, że będziesz się czuł jak lecący ptak. 
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Kolejny punkt programu to lot helikopterem 10 minutowy nad 

Andorą.  

Lot rozpoczyna się na kolejnym punkcie widokowym. Helikopter 

na 5 osób, podczas gdy jedni lecą helikopterem pozostała część 

grupy ogląda widoki z punktu panoramicznego. 

Po locie helikopterem obiad w restauracji górskiej na punkcie 

widokowym, skąd w czasie obiadu można podziwiać piękne widoki. (dwa dania, deser, ¼ l wina i ½ l 

wody) 

Po południu degustacja jedynego piwa andorskiego. Degustacja 2 rodzajów piwa. 

Czas wolny na zakupy w strefie niskocłowej (4,5% VAT) 

Kolacja w hotelu lub w tradycyjnej restauracji andorskiej La Borda 

 

Dzień 6 

Śniadanie w hotelu 

Grupa opuszcza Andorę, prywatnym transferem z polskojęzycznym pilotem. Panoramiczna trasa 

wiedzie przez katalońskie miasteczka i wioski, gdzie można zobaczyć imponujące Masias – czyli domy 

gospodarzy katalońskich i typowe kościoły z kamienia na głównym placu oraz wąwozy górskie i 

sztuczne jeziora akumulujące wodę z gór.  

Po ok.2h  drogi grupa zajeżdża do lokalnej winnicy, gdzie czeka na nich obiad (2 dania, deser, ¼ l wina 

i ½ l wody) oraz zwiedzanie winnicy i degustacja 2 rodzajów wina.  

  

Po przerwie na degustację grupa kontynuuje dalej trasę panoramiczną w kierunku lotniska Barcelona el 

Prat. 

Wylot grupy do Polski 

 

Wycena przygotowywana indywidualnie w zależności od ilości osób, terminu, standardu hotelu. 

Program może być modyfikowany pod względem czasu trwania, czy wyboru atrakcji.  


