
Het ruige, indrukwekkende berglandschap wordt ge-

kenmerkt door leuke bergdorpjes, groene valleien, afge-

wisseld door reusachtige bergtoppen. De hoogste top 

is de Pic de Comapedrosa (2942 m). In het dwergstaatje 

is geen plek onder de 800 m. te vinden. 

Andorra is een geweldige vakantiebestemming. De 

traditionele dorpjes met musea en kerken onthullen 

de geschiedenis van het volk. Andorra is zeer zeker ook 

geliefd vanwege de uitstekende en belastingvrije shop-

ping mogelijkheden. Ondanks de grote hoogte heeft 

Andorra aangename zomers met een gemiddelde tem-

peratuur van 18 graden. Statistisch gezien heeft Andor-

ra maar liefst 300 zonnige dagen per jaar.

Programma:
1e dag: Via België en Luxemburg rijden we naar het zui-

den. Diner en overnachting omgeving Macon. 

2e dag: Na een vroeg ontbijt rijden we verder zuid-

waarts richting de Pyreneeën. In de loop van de middag 

arriveren we in Andorra. 

3e dag: Deze dag staat de ‘highlight tour Andorra Pa-

noramica’ op het programma. Tijdens deze tocht krijgt 

u een goed beeld van wat Andorra landschappelijk al-

lemaal te bieden heeft. Het aanbod aan panoramische 

vergezichten, bergdorpen, kleine stadjes en romaans 

erfgoed is enorm. Enkele hoogtepunten zijn de Coll de 

la Botella oftewel de Flessenhalspas, de Basiliek van de 

heilige Meritxell en de dorpen Pal en Ordino. Onderweg 

bezoeken we nog de likeur-bodega distilleerderij van 

Arinsal, natuurlijk incl. proeverij.

4e dag: Gaudi is bij velen reeds bekend, maar de Tuinen 

van Gaudi bij het dorpje Pobla de Lillet, grenzend aan 

het natuurgebied van de Serra de Catllaràs, behoren 

tot de verborgen schatten van Catalonië. Niet alleen 

de tuinen, maar ook de schitterende route op weg naar 

de tuinen, deels met bus, deels met de Tren del Ciment 

(=cementtreintje) zijn werkelijk onvergetelijk genoemd. 

Aansluitend brengen we nog een kort bezoek aan de 

cementfabriek voordat we verder rijden naar het leuke 

Catalaanse dorpje Castellar de N'hug, waar de rivier de 

Llobregat ontspringt, en dat bekend is om haar herders-

hondenwedstrijden en reuzecroissants.

5e dag: Rustdag. U kunt uitrusten, zich in het dorpje 

Arinsal vermaken, een wandeling maken in de omge-

ving van het hotel. Er is een mooie waterval met pick-

nickplaatsje op loopafstand. Liefhebbers kunnen ook 

met het openbaar vervoer (bushalte voor het hotel) 

naar het grotere dorp La Massana of naar de hoofdstad 

Andorra la Vella.

6e dag: Vandaag rijden we via een mooie toeristische 

route naar de Vallei der Dromen oftewel Vall de Nuria, 

een schitterende autovrije vallei die we alleen te voet, 

te paard of met een tandradtreintje kunnen bereiken. 

Wij hebben gekozen voor de tandradbaan. We stijgen 

hierbij 1000 hoogtemeters en genieten onderweg van 

schitterende vergezichten, watervallen en het impo-
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Andorra is een klein bergstaatje (468 km2) en ligt 
midden in de Pyreneeën, op de grens van Frankrijk 
en Spanje. Hier geniet men van het beste van twee 
werelden; van de Spaanse zon en van het leven als god 
in Frankrijk.
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sante berglandschap. Bij aankomst genieten we eerst 

van een typisch Catalaanse broodmaaltijd inclusief ta-

feldranken (huiswijn en water). Na de lunch kunt u op 

eigen gelegenheid van deze vallei genieten. U kunt de 

kleine cabinelift nemen tot een hoger uitkijkpunt en te-

ruglopen over de kruisweg. U kunt het auditorium be-

zoeken, waar films over Vall de Nuria getoond worden. 

U kunt een wandeling rondom het meer maken of op 

een bankje genieten van de mooie omgeving. 

7e dag: Deze dag brengen we een bezoek aan de bis-

schopsstad, La Seu d’Urgell. Dit leuke stadje heeft een 

interessant historisch centrum met arcadebogen en de 

mooie kathedraal van Santa Maria. Een andere beziens-

waardigheid is het Olympische Park “Del Segre”. Rond 

lunchtijd rijden we naar Andorra la Vella. Hier maken we 
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een rondje door het historische centrum, is er tijd om te 

lunchen en te shoppen.

8e dag: Laatste dag in Andorra. U krijgt deze dag de 

beste bewaarde geheimen van het land te zien. Laat 

u verrassen. Rond het middaguur is er een feestelijke 

lunch met muziek in de Spaanse enclave Os de Civis, 

een bergdorpje, dat over de verharde weg alleen via 

Andorra te bereiken is. In de late middag arriveren we 

weer in Arinsal, voor de laatste nacht in Hotel Patagonia.

9e dag: Aanvang terugreis. Onderweg wordt in een 

leuk stadje een langere pauze ingelast. Dit kan bijvoor-

beeld Orange, Avignon of Montelimar zijn. Overnach-

ting omgeving Macon. 

10e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een 

prima diner.

Vertrekdata | Andorra
Donderdag 21 april 2022 10 dagen € 875,-

Donderdag 2 juni 2022 10 dagen € 925,-

Donderdag 13 oktober 2022 10 dagen € 925,-
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Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension 

(uitgebreid ontbijtbuffet en ‘s avonds 

een goed dinerbuffet, bij de  

overnachtingshotels 3-gangendiner) 

• dag 2 t/m 8 bij het diner water en  

wijn inclusief 

• 4x verrassende lunch 

• afscheidsdiner 

• welkomstcocktail in Andorra 

• 5 dagen gids voor sightseeing Andorra 

• cementtreintje naar de Tuinen van Gaudi 

• bezoek bodega-distilleerderij 

• bezoek kathedraal Seu d’ Urgell

• bezoek Museum Ermengol en kaasproeverij 

• bezoek Huis der Valleien in Andorra-Stad

• tandradtreintje Vall de Nuria 

• parkeer- en tolkosten

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige 

excursiekosten zoals entrees, gids-, 

veer- en bootkosten, tenzij onder inbe-

grepen aangegeven.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals 

beschreven aangehouden. Program-

mawijzigingen c.q. aanpassingen door 

chauffeur mogelijk. 

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 180,-.

Hotel:
Op de heen en terugreis wordt overnacht 

in prima middenklasse hotels in de omge-

ving van Macon. Alle kamers zijn minimaal 

voorzien van douche of bad, toilet en te-

levisie. In Andorra verblijft u zeven nach-

ten in het viersterren Hotel Patagonia (of 

gelijkwaardig). Alle zeer ruime kamers in 

dit sfeervolle berghotel zijn voorzien van 

televisie, telefoon, safe en een badkamer 

met douche of bad, toilet en haardroger. 

Het hotel heeft een lift, een uitstekend 

restaurant en een gezellige bar/lounge. 
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