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WELKOM!

BESTE WINTERSPORT LIEFHEBBER, 
GRAAG NEMEN WIJ JE MEE OP EEN ULTIEME REIS NAAR HET PRACHTIGE 

ANDORRA, WAAR DE VERSE SNEEUW WACHT OP JOU! 

IN DEZE BROCHURE LATEN WIJ JE KENNIS MAKEN MET DE GEWELDIGE 

ACTIVITEITEN DIE ESPAÑA EXCLUSIVA TE BIEDEN HEEFT. ONDERMEER ZIJN 

DAAR EEN ‘SNOW-SURVIVAL’,EEN HELICOPTER DROPPING EN JE KRIJGT OOK 

DE MOGELIJKHEID HEERLIJK TE ONTSPANNEN IN HET CALDEA SPA CENTER. 

LAAT JE DE KOMENDE PAGINA’S VERRASSEN MET WAT ESPAÑA EXCLUSIVA TE 

BIEDEN HEEFT!

WWW.ESPANAEXCLUSIVA.COM



• SKITOCHT PAL ARINSAL

• SNEEUWSCOOTERS

• SKIËN GRANDVALIRA

• TOCHT MET RATRAC

• OFF-PISTE SKIËN

• SNEEUWBUGGIES

• SNOW SURVIVAL

• PAINTBALL IN DE SNEEUW

• TOBOGANNING

• SLEDEHONDENTOCHT

• HELICOPTER DROPPING

• ZEIL-SKIËN (PARAPENTEN) 

• CALDEA SPA CENTER

• SKIËN ORDINO ARCALIS

WAT GAAN WIJ DOEN:

Andorra



Zaterdag: 
De snow-extreme vakantie gaat beginnen! 
De SNOWEXTREME vakantie gaat beginnen! 

Afhankelijk van uw vervoerskeuze komt u in de ochtend of middag aan 

bij uw comfortabele accommodatie in het prachtige Andorra. 

Na aankomst kunt u op eigen gelegenheid de sfeer van Andorra op u in 

laten werken. Dit geeft u de gelegenheid om op uw eigen manier kennis 

te maken met de adembenemende omgeving waar u de komende 

7 dagen zult genieten van een fantastische vakantie! 

Zondag:
In de ochtend verkennen we de skipistes van Pal-Arinsal, die onderdeel 

uitmaken van het Skigebied Vallnord (totaal 93 km piste) onder leiding 

van onze ervaren gids. ‘s Middags gaan we een spectaculaire sneeuw-

scootertocht maken in de Vallei van Seturia. 

We vertrekken vanuit Pal, sector Coll de la Botella, alwaar we een 

schitterend uitzicht hebben over de vallei. Om elkaar nog beter te 

leren kennen is er na afl oop, voor een ieder die daar zin in heeft, 

de gelegenheid om een gezellige borrel te gaan drinken (niet inclusief). 

PROGRAMMA



Wat doen wij 
deze dagen?

• START VAKANTIE

• AANKOMST IN ANDORRA

• SKITOCHT PAL ARINSAL

• SNEEUWSCOOTERS



Maandag: 
Wederom een volle dag skiën onder begeleiding van onze España 

Exclusiva Snow-Guide. Vandaag ontdekken we het skigebied van 

Grandvalira (totaal 193km piste). Dit zal - gezien de grootte van het 

gebied - meer tijd vergen dan normaal. Dit gebied strekt zich uit van het 

dorp Encamp tot de grensplaats/skidorp Pas de la Casa.

Rond het middaguur laten we ons door een sneeuwmachine (ratrac) 

naar de hoogste top brengen voor een fantastisch uitzicht, en diegene die 

werkelijk in zijn voor “Extreme” kunnen “off-piste” naar beneden 

(eigen risico). In onze rugzak hebben we sneeuw- of bergschoenen, 

die ons van pas komen op het buggycircuit in Riba Excorxada (Sector El 

Tarter). De pedalen zijn met skischoenen moeilijker te bedienen. 

Hier ervaren we de adrenaline die loskomt bij “buggy ride on snow”. 

Dinsdag:
Vandaag brengt de bus u na het ontbijt wederom naar het skigebied 

Grandvalira. U kunt op eigen gelegenheid of onder begeleiding van uw 

reisleider de gehele dag naar hartelust skieën en/of snowboarden. 

Om 15.30 uur verzamelen we om vervolgens naar het Sunset Snowpark 

te worden gebracht alwaar de liefhebber zich 2 uur lang kan uitleven in 

dit gezellige funpark. Diegene die toe is aan een borrel kan hiervan bij 

de open haard van hotel/restaurant de Peretol genieten. 

PROGRAMMA



Wat doen wij 
deze dagen?

• SKIËN GRANDVALIRA

• TOCHT MET RATRAC

• SKIËN OFF-PISTE

• SNEEUWBUGGIES



Woensdag: 
Even iets heel anders... Snowsurvival! We gaan deze dag benutten om 

Naturlandia te bezoeken. Wat dacht je van een partijtje paintball in de 

sneeuw? We hebben hier voor de “extreme” liefhebbers een leuke 

uitdaging, genaamd “toboganning”. De tobotronc, ook wel genoemd 

“Alpine Coaster” is de langste alpine slide van de wereld met haar 

5.400 meter lengte en een hoogteverschil van 400 meter. Verder staat 

er een sledehondentocht door het prachtige winterlandschap op het 

programma en gaan we paintballen in de sneeuw. De lunch is vandaag 

inclusief.

Donderdag:
‘s Ochtends wordt u na het ontbijt opgehaald en gaat u een heerlijke 

ontspannende ochtend tegemoet in de Caldea club. Hier hebt u de 

gelegenheid om te relaxen in de diverse sauna’s en kruidenbaden. 

Ook is het mogelijk om een massage te boeken via onze reisleiding 

(niet inclusief).

In de middag kunt u op eigen gelegenheid Andorra stad verkennen met 

zijn vele gezellige winkelstraten en restaurants. Andorra heeft een 

belastingvriendelijk klimaat waardoor de prijzen over het algemeen 

genomen aanzienlijk lager liggen dan bij ons. 

Diegenen die liever een middagje op de piste staan, hebben daartoe de 

gelegenheid in het ski gebied Pal-Arinsal. (Skipas niet inclusief) 

PROGRAMMA



Wat doen wij 
deze dagen?

• SNOW SURVIVAL

• PAINTBALL IN DE SNEEUW

• TOBOGANNING

• SLEDEHONDENTOCHT

• CALDEA SPA

• SHOPPING



Vrijdag: 
We gaan nu over tot het extreme hoogtepunt in de meest letterlijke 

zin van het woord. In de ochtend wordt u door een helikopter naar het 

hoogste punt van het gebied gevlogen vanwaar u onder begeleiding van 

onze gids een fantastische afdaling maakt tot in het dal. De liefhebbers 

worden in de gelegenheid gesteld om dit, indien gewenst, nogmaals te 

doen. De lunch is inclusief. 

Deze “heli-transfer” vindt plaats in Ordino-Arcalis, de plaats waar de 

eerste en laatste sneeuw van Andorra valt. Dit schitterende skigebied 

(het kleinste maar meest veelzijdige), is puur natuur, met zeer veel 

off-piste mogelijkheden. In Ordino-Arcalis gaan we in de middag 

Speedriden (soort “zeilskien”, met kleine parapente).

Zaterdag:
Ook vandaag geldt, dat afhankelijk van uw vervoerskeuze u in de ochtend- 

of middag richting Nederland vertrekt met natuurlijk in uw achterhoofd 

de gedachte om meteen weer zo’n spetterende vakantie te gaan boeken 

bij España Exclusiva! 

Het reisbureau voor een echt spannende vakantie! 

PROGRAMMA



Wat doen wij 
deze dagen?

• HELICOPTER DROPPING

• ZEIL-SKIËN 

• SKIËN ORDINO ARCALIS

• VRIJE BESTEDING

• TERUGREIS NEDERLAND



INCLUSIEF
• 7 overnachtingen in 4-sterren hotel o.b.v. 2 personen per kamer

• 1 persoonskamer mogelijk tegen toeslag

• Ontbijt en diner

• Lunch op woensdag en vrijdag

• Begeleiding door onze gidsen als aangegeven in het programma

• Alle activiteiten die in het programma genoemd worden

• Transfers van hotel naar piste en terug

• Snow safari

• Transfer van en naar de luchthaven per comfortabele touringcar (Indien u uw vlucht bij ons geboekt heeft)

Exclusief:
• Reis- en Annuleringsverzekering (Eventueel te boeken bij España Exclusiva)

• Boekingskosten (€ 20,00 per boeking)

• Lunch op de piste (m.u.v. woensdag en vrijdag).

• Kinderopvang (ter plaatse te boeken)

Note: 

Deze reis is voor de wintersporter die van uitdaging houdt en die al enige ervaring heeft. 

Minimaal aantal deelnemers per reis: 10



HOTEL
U verblijft in 1 van de uitstekende 4* hotels in Andorra op basis van halfpension. 

Uw kamer is voorzien van een 2 persoonsbed of 2 éénpersoonsbedden, badkamer met douche en toilet.

De keuze van het hotel is afhankelijk van het aantal deelnemers.

U kunt per comfortabele touringcar reizen vanaf diverse opstapplaatsen in Nederland naar Andorra van 

15 januari tot en met 19 maart.

Toeslag hiervoor is: € 139,00 per persoon

Toeslag Royal Class € 45,00 per persoon

Ook biedt España Exclusiva u de mogelijkheid om per comfortabele lijndienst vanaf Amsterdam naar Barcelona 

te vliegen vanwaar u per luxe touringcar naar uw hotel in Andorra wordt gebracht.

Toeslag hiervoor is: € 229,00 per persoon inclusief transfer.

Voor het meenemen van een ski/snowboard uitrusting betaald u op de luchthaven een toeslag. 

Verlenging:
Het is mogelijk uw verblijf met 1 week te verlengen. Kosten ca. € 375,00 per persoon.

Dit zijn uitsluitend de kosten voor uw hotelkamer en ontbijt.

Verzekeringen:

Een piste verzekering is tijdens het genoemde programma inclusief. Het is echter raadzaam om zelf een reis en 

annuleringsverzekering af te sluiten. Piste verzekering is uitsluitend voor hulp en eventueel transport van de 

piste naar het ziekenhuis.



Beschikbare data Snow Extreme Andorra 2011 - 2012

Vertrekdatum Prijs per persoon

3 december 2011 € 1.195,-  

17 december 2011 € 1.195,-  

14 januari 2012 € 1.195,-  

21 januari 2012 € 1.295,-    

28 januari 2012 € 1.295,-  

4 februari 2012 € 1.295,-  

18 februari 2012 € 1.295,-  

25 februari 2012 € 1.295,-  

3 maart 2012 € 1.295,-  

10 maart 2012 € 1.295,-  

17 maart 2012 € 1.295,-  

24 maart 2012 € 1.195,-

Voor groepen vanaf 20 personen is een aangepast programma en 

reisduur mogelijk. Minimale reisduur 4 dagen.



De gehele inhoud van deze brochure 

van SNOW EXTREME ANDORRA (teksten, 

afbeeldingen, foto’s, ontwerpen en 

andere zaken) zijn eigendom van 

España Exclusiva. Zonder uitdrukkelijk 

schriftelijke toestemming van España 

Exclusiva a is het niet toegestaan om 

delen van deze brochure te dupliceren.

 

España Exclusiva is op geen enkele wijze 

verantwoordelijk of aansprakelijk voor 

schade (ook niet voor indirecte- en /of 

gevolgschade) die kan voortvloeien uit 

gebruik van deze aanbieding of de daarin 

aangebrachte verwijzingen. Alle activitei-

ten zijn onder voorbehoud genoemd in 

deze brochure en zijn afhankelijk van de 

sneeuw- en weers-kwaliteit ter plaatse. 

Indien een activiteit niet kan plaatsvin-

den als gevolg van omstandigheden zal 

alles in het werk worden gesteld om een 

vervangende activiteit aan te bieden.

Alle rechten voorbehouden.

Contact
Voor informatie en/of boekingen neemt u 

contact op met: España Exclusiva.

Wij zijn maandag tot en met zaterdag 

telefonisch bereikbaar van 10.00 uur 

tot 19.00 uur op het volgende telefoon-

nummer: +31 (0)70 - 368 60 40

Email: reservation@espanaexclusiva.com

www.espanaexclusiva.com
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