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Raquetes de neu per Andorra 
 
     

 

 

 



Cap d’any 

 
 
 

Si tens ganes de passar un cap d’any 
diferent, fer activitat en plena 
muntanya, en un ambient hivernal, 
amb gent com tu que busquen coses 
originals: vine amb nosaltres! 

 
Et proposem de 1, 2 o 3 dies de 
desconnexió i d'aventures caminant 
amb raquetes de neu . 
 
Realitzarem cada dia un recorregut 
diferent per descobrir els racons 
salvatges i desconeguts d’Andorra. 
 
Et deixem lliure opció perquè trobis el 
allotjament que més et convingui. 
Andorra posseeix una oferta 
impressionant de tot tipus d’hotels i 
pensions. 
 
 
 

 

 

 



Programa 

 
Dijous 31 de desembre: Refugi de Coms 
de Jan 
Sortim des del fons de la vall de Ransol i 
pugem fins al refugi lliure de Coms de Jan. 
Baixada divertida per dintre del bosc!  
Desnivell: +400m, -400m   Distancia: 7Km 
 
Divendres 1 de gener: Cap d’Entor 
Sortida molt xula fins al cim del cap 
d’Entor. Aquest cim es presta perfectament 
per una sortida amb raquetes. Les vistes 
sobre els paisatges dels voltants són 
excepcionals.  
Desnivell: +600m, -600m Distancia: 7Km 
 
Dissabte 2 de gener: Estany Moreno i 
refugi d’Ensagents 
Sortida molt salvatge per un bosc 
maquíssim de Pi negre. Descoberta de 
l’estany amagat, l’estany Moreno i el refugi 
d’Ensagents. 
Desnivell:+600m,-600mDistancia: 11Km 
 

 

 

 



 
 
 

Informació 

 
 

  

Dates, horaris i punt de trobada 
Segons la formula escollida, us direm el lloc i l’hora 
exacte.  
 
L’activitat s’acaba el dissabte 2 de gener  cap a les 
15h00. 
 
Nivell 
Nivell mitjà. Persones fent excursions regularment o 
altres esports de resistència. Aproximadament unes 
6 hores caminant. 
  
Material 
Preveure motxilla per caminar (35 litres ). Us deixem 
les raquetes i pals. Material adequat per una sortida 
hivernal, bones botes, polaines,... Una llista molt 
més detallada es donarà en el moment de la 
reserva. No dubteu en demanar-nos consells! 
 
El guia 
Guia de mitja muntanya amb molta experiència en 
guiatge de raquetes. 
 
 
 

 

 

 



 

Tarifes i reserves 

 

 
 

Assegurança 
Teniu la possibilitat de contractar assegurança 
amb nosaltres, més info: 
https://www.naturaiaventura.ad/asseguranca-
activitat-muntanya-guia 
 
Tarifes 

Opció 3 dies de raquetes: 120€ 

Opció 2 dies de raquetes: 90€ 

Opció 1 dia de raquetes: 50€ 
 inclou: 
La prestació del guia durant els dies escollits 
Us deixem gratuïtament el material tècnic 
(raquetes i pals) 
 
Reserves 
Directament online en aquesta pàgina: 
https://www.naturaiaventura.ad/cap-d-any-2021-
en-andorra-raquetes 

 
Per més informació: 

Natura i Aventura 
Email: patricknaturaiaventura@gmail.com 
Telèfon: +376 349542rifes 
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