
 
 

Grandvalira, Andorra 
 

 
 
A Pireneusok keleti felén, Franciaország és Spanyolország között terül el ez a varázslatos szépségű törpeállam.               
Nagy vonzerejéhez tartozik, hogy Andorra egésze vámmentes területnek számít, így bátran mondhatjuk, hogy             
Európa shopping királynője.  
Az ország két legfelkapottabb sícentruma Pas Grau és Soldeu egyesülve a Grandvalira nevet kapta, mely nem                
csak a Pireneusok legnagyobb sí galaxisa lett, de a legmodernebb síliftek építésébe is itt kezdtek. A főváros, ami                  
mindenki számára kellemes kikapcsolódási pont lehet egy aktív sí nap után is, csupán 30 percre található. 
Jól hangzik? Az is! 
 
Időpontok: Március 6. - Március 10. (4 nap/4 éjszaka/3 sí nap) (szerda esti indulással, 2 nap szabadsággal) 

Március 5. - Március 10. (5 nap/5 éjszaka/4 sí nap) (szerda esti indulással, 3 nap szabadsággal) 
 

Helyszín: Grandvalira, a Pireneusok legnagyobb sí galaxisa 
 
Síterep: 210 km sípálya, 62 sílift (6 kabinos, 28 ülőszékes, 28 húzólift és varázsszőnyeg) 1710 - 2640 m 
 
Szállás: Andorra la Vella fővárosban **** hotelben vagy *** hotelben a sícentrumban 
 
Étkezés: Reggelivel (igény esetén félpanzióval 12 €/nap felárért) 
 
Utazás: Repülővel és transzferrel (3 óra repülőút + 3 óra transzfer) 
 
Program: Indulás szerda este Budapestről Barcelonába, majd onnan bérelt autóval Andorrába. 

Érkezés a szállásra éjfél után. Három/Négy fantasztikus sínap, megannyi élmény, és pezsgő 
éjszakai élet vár ránk. Ezt követően vasárnap/hétfő délután indulunk, majd az esti órákban érünk 
haza.  

 
Fakultatív programok:  - Andorra la Vella városnézés, 
                                        - vásárlás, esti kikapcsolódás a fővárosban 
                                        - helikopteres síelés 
                                        - freeride túrák 
                                        - privát síoktatás (+25€/ó) 
                                        - Barcelona városnézés a hazautazás napján 
 

 
 
 
 



 
 

Andorra la Vella, Barcelona 

 
 
Részvételi díjak:  
 
3 csillagos hotelben a sícentrumban: 444 € 
4 csillagos hotelben a fővárosban: 464 € 
 
A díj tartalmazza: 
 

● a szállást 4 éjszakára a választott szálláson 
● reggelit 4 napra 
● 3 napos síbérletet 
● oda-vissza repülőjegyet 
● transzfert bérelt autóval 
● magyar nyelvű idegenvezetést, helyszíni támogatást, szervezést 

 
A díj nem tartalmazza: 
 

● csomag és/vagy sportfelszerelés szállítást (+60€) (felszerelések közös feladásával olcsóbb) 
● biztosítást (+10€) 
● fakultatív programok díját (freeride túrák, síoktatás, városlátogatás stb.) 
● felszerelés bérlést (+15€/nap) 

 
Figyelem! 
 

A sítábor opcionálisan 5 naposan (március 6.-11.) is elérhető mindössze +100€ -ért! 
 

Jelentkezés 
 

https://goo.gl/C5cjwp 
 

Előleg befizetéssel február 6-ig, utána +20 €/fő. 
 

 
Előleg: 200 €, mely a jelentkezést követő 5 munkanapon belül fizetendő. 
 
További információ:  info@skijam.hu email címen, vagy a 20/2666698-as számon. 
 
Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/1130661763768768/ 
 
Jó, ha tudod: Andorrába utazáshoz személyi igazolvány is elegendő, így csak emiatt nem kell útlevelet 
csináltatni, persze nem árt, ha van az is. Időeltolódás, ÁFA nincs. Andorra pénzneme: euró.  
 
A sítábor jog hátterét a Gonza Alpesi Club utazási iroda (Gonza Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., bejegyzés                
szám: U-000533) biztosítja, amivel minden résztvevő utazási szerződést köt. Útlemondási biztosítás is köthető,             
de csak az előleg befizetése napján. A szervezők fenntartják a jogot, hogy a repülőjegy árak nagymértékű                
emelkedése esetén a részvételi díjat emeljék. 
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