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•  301 km pistes Sol y Ski
•  100% sneeuwgarantie
• Skiën tot in het dorp!

•  Extra Voordelige Skipassen 65+ Vall Nord!
• Hotels en Appartementen
•  Gratis skipas en voordelige hotels voor kinderen

•   SunSki Garantie: Bij negatief        
Corona reisadvies gratis annuleren. 
(Zie ook binnenpagina)
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Hoog in de Pyreneeën ligt het populaire ski- en 
vakantieparadijs ANDORRA. Van december tot half mei ligt 
dit hooggelegen bergstaatje bedekt onder een dikke laag  
sneeuw. Deze zorgt met de bijna altijd schijnende zon voor  
een supercombinatie: zon en sneeuw. Reisorganisatie  
SunSki al méér dan 30 jaar! -de énige Andorra Specialist in 
Nederland- brengt u er naartoe! Dus kies voor kwaliteit en 
ervaring bij SunSki.

Als het ware ingeklemd tussen Frankrijk en Spanje ligt dit voor  
velen mysterieuze landje dat door steeds meer Nederlanders  
bezocht wordt. Het prinsdom Andorra is met een oppervlakte van  
465 km2 de grootste van alle Europese ministaatjes. Het is via 3 
toegangswegen te bereiken: via Pas de la Casa over de Port d'Envalira, de hoogste pas van de  
Pyreneeën op 2407 meter, via de tunnel bij Pas de la Casa die bij Grau Roig uitkomt en via Sant Julia 
de grensplaats met Spanje op 838 meter hoogte.

Doordat Andorra het lage BTW tarief van slechts 4,5% hanteert, profiteert u direct van dit  
belastingvoordeel. De prijzen zijn er nog betrekkelijk laag. Dit geldt niet alleen voor de liftpassen, de 
skihuur, het eten, de drankjes bij de après ski en dergelijke, maar u vindt dit ook terug in de reissom.
Hoewel het land behoorlijk zuidelijk ligt, waardoor men er misschien geen sneeuw zou verwachten, 
is door de hoge ligging in het centrum van de imposante Pyreneeën het tegendeel waar. Sneeuw ligt
er altijd! Zelfs in augustus liggen er nog flarden sneeuw. Door de geringe luchtvochtigheid is de  
sneeuw in Andorra relatief "droog" te noemen. Die extreem goede sneeuwkwaliteit maakt Andorra 
tot een waar skiparadijs dat skiërs uit geheel Europa en zelfs verder aantrekt.
Bijna alle wintersporten kunnen in Andorra beoefend worden: alpineskiën, carving (de standaard  
van tegenwoordig), off-piste skiën, langlauf (15 km. in la Rabassa), sleeën, snowboarden, skibiken, 
snowrafting, sneeuwscooteren en de meer dan 5 km lange Tobotronc rollercoaster.

In de dorpjes onder aan de pistes van de skigebieden is het voor de 
wintersporters fijn vertoeven. Meestal kun je over makkelijke pistes 
helemaal tot in het dorpje skiën of je gaat even met de gondel naar 
beneden en je zoekt een zonnig plekje voor je lunch of een drankje. Wat 
dat betreft is er hier keuze in overvloed. Men weet immers in de loop 
der jaren precies waarnaar zelfs de meest verwende wintersporter op 
zoek is.

De leukste terrasjes vind je in de dorpen Arinsal, Soldeu/El tarter en Pas 
de la Casa, maar ook een afdaling naar La Massana is de moeite meer 
dan waard.

Blijf je liever op de piste? Er zijn daarboven natuurlijk ook vele barretjes en restaurantjes. Schuif 
maar lekker aan voor de lunch of koester je in de zon op een van de vele terrassen. Men houdt een 
zonnig plaatsje voor je vrij! Want ook dat is Skiën in Andorra! 

2. Vall Nord: bestaande uit de 
gekoppelde skigebieden Pal en Arinsal.
Vall Nord  is een populair skigebied dat 
door velen gewaardeerd wordt door de  
grote diversiteit aan pistes en de goede 
voorzieningen. Het is het gebied met 

het grootste hoogteverschillen en het is tevens 
bekend om  z'n mega sneeuwhoogtes! Hier vindt 
u totaal 63  kilometer aan zonovergoten pistes.

3. Ordino Arcalis: hoort formeel bij het 
skigebied Grand Valira. Arcalis is een prachtig 
gebied, niet het grootste maar wel het 
“schoonste” van Andorra. In deze Parel van 
Andorra vind je 30 km aan pistes. U kunt hier 
skiën met de (dag)pas van Grand Valira. 

U vindt in Andorra de volgende skigebieden: 

1. Granra: dit zijn de samengevoegde 
skigebieden van Pas de la Casa/Grau 
Roig en Soldeu/El Tarter en Canillo. 
Grand Valira is verreweg het grootste 
skigebied van de Pyreneeën en zelfs 
een van de grootste van Europa! Grand 

Valira heeft maar liefst 210 km. aan pistes!

Reisorganisatie SunSki
Grotestraat 131 Tel.: 0547-260050
NL-7471 BN Goor e-mail: info@sunski.nl
    WintersportAndorra www.sunski.nl

SunSki is al meer dan 30 jaar -echt- de enige 
Andorra Specialist in Nederland. Wij houden 
ons uitsluitend bezig met het organiseren 
van zomer- en wintersport vakanties naar 
Andorra en hebben rechtstreekse contacten 
met de hotels. Hierdoor kunnen wij de betere 
accommodaties in of bij alle skigebieden 
aanbieden, waaronder veel pistehotels.
Kiest u maar uit!

SKAL TOURISM AWARD
Tijdens de Werelddag van het 
toerisme heeft SunSki in 
Andorra de Skal Tourism 
Award ontvangen voor service, 
gedrevenheid en inspanning 
het Land van de Pyreneeën te 
promoten! Deze belangrijke 
Award wordt uitgereikt aan 
slechts 1 reisorganisatie. 

SGR:
Stichting Garantiefonds Reisgelden.
Reisorganisatie SunSki  (KvK nr. 
06058182) is aangesloten bij 
SGR. U kunt dit controleren via 
www.sgr.nl. 
Binnen de grenzen van de   
SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantierege-
ling) vallen de in dit programma gepubliceerde 
reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-
garantie houdt in dat de consument ervan verze-
kerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt 
terugbetaald als de wederpartij door financieel 
onvermogen de overeengekomen prestatie niet 
kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede 
het vervoer omvat en de plaats van bestemming 
reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de 
terugreis.” Nieuw is de bijdrage SGR van € 5 p.p.

Met SunSki reist u op zeker. Dat bewijzen we  
immers al ruim 30 jaar!

SGR deelnemer nummer 1681
Internet: www.sgr.nl

@

Omdat wij Andorra en                     
z'n sneeuwcondities kennen 
durven wij het nu al meer 
dan 20 jaar aan 100% 
sneeuw-garantie te geven! 
Een extra zekerheid voor u 
want per slot is er niets verve-
lender dan een skivakantie zonder 
sneeuw en dan nog je geld kwijt ook. Indien 
door onvoldoende sneeuwval tijdens uw vakan-
tie het totale liftensysteem in uw skigebied bui-
ten gebruik wordt gesteld, ontvangt u bij terug-
komst in Nederland de kosten van de liftpas, 
skihuur en skischool terug voor de dag(en) van 
buiten gebruikstelling. 
De garantie geldt alleen indien u bij boeking de 
skipassen, lessen en skihuur heeft besteld. 
Buiten de garantie valt sluiting van het liften-
systeem wegens lawinegevaar, storing of 
storm.

Als u bij boeking uw e-mail adres doorgeeft stu-
ren wij u vanaf medio december 2x per week het 
actuele sneeuwbericht. Een handige service 
zodat u altijd op de hoogte bent van de sneeuw-
hoogtes, de sneeuwkwaliteit, het weer en de 
temperatuur in Andorra.
Wij mailen u de officiële gegevens die ons wor-
den verstrekt door Ski Andorra, het samenwer-
kingsverband tussen de skigebieden.

REISLEIDING:
In Andorra is voor SunSki reisleiding aanwe-
zig. Deze is u graag van  dienst bij het verkrij-
gen van de in Nederland  geboekte skipassen 
en wijst u naar de lessen en de skiverhuur.

U bent alvast van harte uitgenodigd voor de
welkomstinformatie. 

www.sunski.nl tel. 0547 - 260050
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tel. 0547 - 260050 www.sunski.nl

SunSki E-MAIL SERVICE

Al méér dan 30 jaar de zonnigste Al méér dan 30 jaar de zonnigste 

wintersport vakanties bij wintersport vakanties bij 

Andorra-Specialist SunSki!Andorra-Specialist SunSki!
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De betere accommodaties 

op de beste locaties



Vliegtuig
De allersnelste manier om in Andorra te komen is per vliegtuig. U bent in 
één dag op de plaats van bestemming en verdient zo 2 reisdagen vergele-
ken met de bus. Daarnaast is het niet eens zo heel duur meer om te vliegen.
U vliegt op gunstige tijden op de middag-vlucht per KLM lijndienst met als 
extra voordeel zelden vertraging. En daarbij is het niet ver lopen op Schiphol 
omdat u in de regel vertrekt vanaf een dichtbij gelegen Gate. Dit in tegen-
stelling tot de low-cost maatschappijen. U vliegt van Schiphol naar het 
vliegveld van Barcelona "El Prat de Llobregat" (ca. 2 uur vliegtijd). KLM 
parkeert met de slurf aan de terminal. U hoef dus niet met een bus helemaal 
over het platform. Ook dát is een voordeel van reizen met KLM.
Barcelona is qua reistijd verreweg het dichtstbijzijnde vliegveld voor 
Andorra. Direct vanaf het vliegveld vertrekt de SunSki bus, of de Shuttle bus die u naar uw hotel of 
appartement brengt. De afstand van Barcelona naar Andorra La Vella, de Hoofdstad is ongeveer 191 
km. Een schitterende rit van ca. 3 uur, door het bij de meesten nog onbekende en mooie noorden 
van Spanje. De rit voert o.a. langs de Montserrat bergketen en langs een langgerekt stuwmeer. U 
heeft onderweg een adembenemend uitzicht over de uitlopers van de Pyreneeën die gaandeweg 
opdoemen. Vervolgens komen we aan de "goede" kant Andorra binnen; aan deze kant vindt u nor-
maal gesproken geen besneeuwde wegen en er zijn geen gesloten bergpassen. 
Aankomst in Andorra La Vella is in de (voor)avond. Van hieruit wordt u naar uw hotel of appartement 
gebracht. 

Vluchtschema
Amsterdam - Barcelona

Amsterdam-Barcelona Terminal 1
Heen met KL 1673 14:25 -16:35
Vertrek vaste SunSki transfer naar Andorra
ca. 17.15 of Shuttle ANDbus 18:00
Terug met de KL 1674 17:20 - 19:50
*) Tijd afhankelijk van het aantal af te halen gasten/hotels. Vliegdag = zaterdag

KLM parkeert KLM met de slurf aan de terminal. U hoef dus niet met een bus helemaal over het 
platform.
Dat is een voordeel van reizen met KLM.

De luchthavenbelasting Nederland-Spanje en de 
veiligheidstoeslag op de KLM vlucht is momenteel 
€ 58. Deze toeslag is niet bij de prijzen in de 
tabellen inbegrepen omdat deze variabel is (KLM 
beleid). Mocht de luchthavenbelasting anders zijn 
dan hoort u dat bij de boeking. Alle genoemde 
vliegprijzen in de tabellen zijn inclusief de transfer 
van Barcelona naar uw accommodatie in Andorra. 
U kunt met uw e-ticket thuis al inchecken en uw 
bagage reserveren. Qua vliegtijden, bagage-
regeling en vertrek-Gate is KLM de beste keus 
om te vliegen.

Beschikbaarheid vluchtplaatsen

De prijzen van de vliegreizen zijn gebaseerd op de beschikbare plaatsen in de voordeligste door 
SunSki te boeken boekingsklasse. Het aantal plaatsen voor dit tarief is natuurlijk niet onbeperkt. 
Mochten ze volgeboekt zijn dan kunnen wij u boeken op het daarop volgende tarief. De toeslag is dan
€ 20 p.p. totaal voor het eerstvolgende tarief, € 40 voor het daaropvolgende tarief en als dat ook vol 
zit etc. Als u bijtijds boekt is er minder kans op deze toeslagen. Ook zou u kunnen kiezen voor een 
vlucht op een ander tijdstip om goedkoper uit te zijn. Wij kunnen voor u dan een andere transfer rege-
len met een lijndienst Shuttle taxibusje. U betaalt hiervoor dan geen toeslag, maar enige wachttijd op 
de luchthaven is mogelijk.

Misschien een Tip: er zijn volop bagagekluisjes op Terminal 1 waarop de KLM vlucht aansluiting heeft.
Naar Barcelona-Centrum is het slechts 20 minuten!
SunSki kan naast KLM vluchten van alle maatschappijen boeken. Mocht de KLM vlucht echt vol zitten 
dan kunnen wij voor u altijd wel een alternatief vinden. Er zijn dagelijks meerdere vluchten van 
Amsterdam naar Barcelona.
Het is wel zo handig als SunSki de tickets voor u boekt. U heeft zo geen gedoe met betalingen/credit-
cards en extra kosten vanwege creditcard betaling. Daarbij komt de gehele reissom zo op één nota. 

Mocht u om wat voor reden moeten annuleren 
en moeten claimen bij uw verzekering dan is dat 
ook  wel zo praktisch.

Bagage en wintersportuitrusting
met KLM Flying Blue. (FB)

U kunt op www.klm.nl zelf makkelijk uw gratis 
FB lidmaatschap aanvragen. Hiermee kunt u bij
KLM behoorlijk veel geld besparen!

Vooraf ingecheckt (vanaf ca. 30 uur) kost 1e 
stuk bagage (1PC) tot 23 kg slechts € 25 enkele 
reis. (Plus de normale gratis 12 kg aan 
handbagage + accessoire b.v. laptop).

De wintersportuitrusting is alleen tegen betaling 
van € 25 (enkele reis) mee te nemen tenzij u 
deze meeneemt in de plaats van een koffer. Met 
FB betaalt u per koffer/set 5000 gespaarde 
punten.

Het tarief op Schiphol voor het meenemen van 
1 stuks bagage of wintersportuitrusting, bij niet 
vooraf inchecken, is € 40 per enkele reis!
Let op: KLM geeft aan dat dit een indicatie van 
de tarieven is.

Alle benodigde gegevens en codes om in te 
checken en uw instapkaart te printen staan op 
Alle benodigde gegevens en codes om in te 
checken en uw instapkaart te printen staan op 
uw e-ticket dat u door ons toegezonden krijgt. 
Inchecken kan vanaf 30 uur voor vertrek.

Bovenstaande gegevens zijn zoals bekend  
bij het in druk geven van deze gids en 
mogelijk aan wijzigingen onderhevig. Lees 
altijd de  laatste bepalingen op www.klm.nl 

Hier staan ook de maximale afmetingen  
waaraan uw bagage moet voldoen.
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A Vervoer naar Andorra

54

Op de luchthaven Met korting online Met Flying Blue Miles 
op KLM.com

€ 40 € 25 5.000 

tel. 0547 - 260050 www.sunski.nl

Losse transfer naar Andorra

Het is mogelijk om zelf een vliegticket te boeken 
en gebruik te maken van de lijndiensttaxi. Deze 
rijdt 7 keer per dag naar en van Andorra. Dus 
ook als u een sterk afwijkende vliegtijd heeft 
geboekt kunt u via SunSki naar Andorra.
De prijs voor de Shuttle is € 76 p.p. retour; Pas 
de la Casa retour € 83. Belt/mailt u ons wel even 
voor de tijden.

Indien plaats is op de eigen SunSki bus 
aansluitend op de KLM middagvlucht, dan kunt 
u daarop boeken voor 65,00 p.p. Vertrek ca. 
17.15 vanaf Barcelona T1.

Boekt u een transfer bij SunSki dan moet ook
de accommodatie erbij worden geboekt.

Auto

Vanaf Eindhoven is het zo'n 1285 km naar 
Andorra la Vella (Bron: Routenet.nl).
Uw route naar Andorra kunt u rijden op uw 
navigatiesysteem of via internet plannen. Als uw  
navigatie de mogelijkheid biedt dan kunt u gerust 
kiezen voor de kortste route.
De wegen naar Andorra zijn goed. Een korte 
route kiezen betekent vaak weinig of geen Tol.

tel. 0547 - 260050 www.sunski.nl

Of er een bus rijdt voor al onze gasten die graag 
met de bus gaan?
 
Dat durven we nu nog niet te zeggen. Mocht 
deze gaan rijden dan staat dat meteen op     
sunski.nl. Ennn… Wij hopen het natuurlijk wel! 
U ziet dan ook meteen wat de prijs is en kunt 
alsnog de bus bijboeken.
 
Er is natuurlijk uitgebreid overleg geweest waar 
helaas uit is gekomen dat er op dit moment nog 
teveel onzekerheden zijn om het aan te durven.
U kunt er zelf vast wel een paar noemen. 
Daarbij weten de busmaatschappijen er nog 
veel meer. Dus wij betreuren het helaas en 
hopen dat het alsnog zal veranderen!
 

SunSki Covid Garantie
 
Er wordt opdit moment al weer volop gereisd in 
Europa.
Daarbij is ook de weg naar Andorra geheel 
open. Wel wel uzelf verplicht te voldoen aan de 
Covid verplichtingen en zich te oriënteren.
 
U vindt info onder andere op:
 
www.nederlandwereldwijd.nl
 
www.governandorra/covid19_newsletter/en/
 
Als er een reisbeperking is wegens Corona en u 
kunt uw hotel niet bereiken dan treedt de SunSki 
Garantie in werking en mag u uw reis annuleren. 
Uw reissom wordt dan terugbetaald.

Royal Class Bus



Skischool: de skilessen zijn van maandag t/m  
vrijdag. Maandag, de begindag, 3 uur en de rest 
van de dagen 4 uur per dag. Op de vrijdag is er  
de ski race en de diploma-uitreiking als 
feestelijke afsluiting.

Kinderopvang Arinsal: voor de allerkleinsten,  
van 1 tot en met 4 jaar, is er een créche bij          
het middenstation van Arinsal. Voor de wat 
oudere kinderen, van 4 tot en met 8 jaar, is er 
een sneeuwspeeltuin. Vanaf 6 jaar kunnen de 
kinderen ook in een kinderklasje. 

Door de vorm van het skigebied Arinsal komen  
de ouders als ze skiën steeds weer terecht bij 
de créche/sneeuwspeeltuin en de kinder-ski-

school, om vervolgens weer met de skiliften  
naar boven te gaan. 

Daarnaast is er op deze plek een groot zonne-
terras met restaurant, de "Refugi d'Arinsal", 
vanwaar ouders de prestaties van hun kinderen 
kunnen bewonderen. 

Kinderen leren hier erg snel door de transport-
band die hen langzaam omhoog brengt en 
doordat het op dat punt niet erg steil is. Arinsal 
heeft alles dat het zich een kindvriendelijk 
skistation mag noemen.

Kinderen t/m 15 jaar krijgen hun skipas gratis 
als de ouders hun pas bij boeking bestellen.

Uitgangspunt voor een skivakantie in het skigebied Vall Nord is het 
gezellige wintersport-dorpje Arinsal. 
Dit schilderachtige dorpje ligt in een van de valleien van Andorra aan het 
eind van het dal. Het ligt aan de voet van de hoogste berg van Andorra, 
de Coma Pedrosa van 2942 meter hoogte. Hier ligt ook het  
3-landenpunt; Andorra-Frankrijk-Spanje. De dorpskern van Arinsal ligt 
op 1466 meter vanwaar ook de  cabinelift vertrekt. Aan het eind van het 
dorp, bij hotel Patagonia, vertrekt een snelle 6 persoons  stoeltjeslift 
naar de skipiste. Er zijn enkele winkels, een aantal hotels, enkele 
supermarktjes en een oud kerkje. Er zijn meerdere PIN-automaten.

Ook zijn er in Arinsal verscheidene gezellige après ski bars ski bars 
zoals de populaire Surf onder aan de gondel, The Factory, Hunters, de 
Cabin, Cisco’s, bar 360, El Moli en de Derby. 

Naast de gezellige après ski waar Arinsal bekend om staat is er ook 's 
avonds een bruisend (en betaalbaar) uitgaansleven. Dit zelfs tot voorbij 
de kleine uurtjes met voor elk wat wils. Arinsal: alle faciliteiten zijn 
aanwezig en het is verreweg het gezelligste après skidorp van Andorra, 
dat bevestigen onze vaste klanten en dat is dus zeker!

Tussen de "Port Negre" in Arinsal en de "Coll de la Botella" in Pal op 
2069 meter bevindt zich een  gondelbaan voor een snelle verbinding 
met Pal. Vanuit Arinsal ben je in 6 minuten in Pal, in het gedeelte 
Seturia. Zo kun je het hele gebied verkennen. Daarnaast is er ook nog een gondel vanaf de plaats La 
Massana. Deze vertrekt vanuit hotel Magic Ski. Er is van daar een snelle verbinding met het gedeelte Pal. 
Vervolgens is er nog een supersnelle 6 persoons stoeltjeslift in het gedeelte Arinsal die helemaal naar de 
top gaat. Als laatste is er in Pal nog een nieuwe ontkoppelbare 6 persoons stoeltjeslift bijgeplaatst, 
helemaal naar de top van Pal op 2.355 meter. Ze staan dus niet stil in Pal/Arinsal! Pal/Arinsal is onderdeel 
van het skigebied Vall Nord. In het gedeelte Pal/Arinsal vindt u 63 km. skipistes, voor iedereen bereikbaar. 
Met een totaal van 1010 meter is het tevens het skigebied met het grootste hoogteverschil in Andorra. 
Boek je een piste-hotel of appartement, dan is er helemaal geen skibus nodig om in het hele gebied te 
kunnen skiën! Het skigebied Pal/Arinsal is geschikt voor zowel beginners als gevorderden met zeer veel 
voorzieningen. Ook zijn er meerdere zonneterrassen en restaurants tot wel op 2300 meter hoogte. In 

Arinsal ligt het beginnersgebied op 1950 meter, 
gelijk daar waar de cabine uit het dorp bovenkomt. 
Hier is ook het bij SunSki gasten populaire 
zonneterras de"Refugi d'Arinsal".

Het hoogste punt in het gedeelte Arinsal is 2560 
meter, vanwaar u een schitterend uitzicht over de  
pistes heeft en eindeloos over de toppen van de  
Pyreneeën Spanje, Frankrijk en Andorra inkijkt. Je  
ziet hier ook skigebied Pal liggen. Vanaf deze top  

is het mogelijk via een blauwe (=gemakkelijke)  
piste helemaal naar beneden te skiën. Ook is er  
een zwarte afdaling, die vanaf de duizeling-  
wekkende "Pic Alt de la Capa". Voor de  
snowboarders is er een Funpark met Freestyle  
gedeeltes, een half-pipe en vele jumps, trucs en  
stunts. 

In Pal, gelegen midden in een natuurreservaat, 
zijn vele mooie afdalingen door de bossen te 
maken. Hier vindt u ook boven de boomgrens 
nog een breed scala aan afdalingen zoals die 
vanaf de "Pic de Cubil" helemaal naar beneden 
naar de "Seturia" (Spaanse grens) vanwaar je ook 
weer naar het  gedeelte Arinsal kunt met de 
gondel. In Pal, bij de "Pic de Cubil", is een 
Freeride gedeelte. Juist aan de andere kant van 
Pal zijn  zonneterrassen met fijne ligstoelen. Hier 
komt de gondel uit La Massana aan.

Activiteiten Pal/Arinsal skistation: sneeuw-
scooteren, skibiken en er is een baan van 500 
meter voor "tubing"; op een vlot van banden naar 
beneden glijden. 

In Vall Nord maakt u gebruik van een “Handsfree” 
skipas.
De ski-en snowboard uitrusting kunt u, tegen 
vergoeding, in het verwarmde gebouw op de 
piste achterlaten in zogenaamde “Lockers”. Dat 
is super handig en scheelt een hoop gesleep.

SKIGEBIED VALL NORD 
Hoogte skigebied
van  1550 m
tot  2572 m
hoogte dorp Arinsal  1466 m
hoogte dorp la Massana  1239 m
aantal liften/gondels  31
aantal km piste  63
aantal sneeuwkanonnen  296
afdalingen:
groen  7
blauw  15
rood  16
zwart  4
oppervlakte skigebied  707 ha
bars/restaurants (op piste)  17
snowpark/freeride area  8
aantal créches  2
kindergartens  2 (4 t/m 8 jr)
EHBO posten  2
Parkeerplaatsen  6600

Skipakketten
Pal Arinsal VN

Liftpas
Vall Nord

Skihuur Skihuur 
met boots

Skiles 
19 uur

Skipakket
compleet

Dagen 6 7 6 7 6 7 5 6
Seizoen LS HS LS HS H e l e X s e i z o e n Hele seizoen
Volwassen VN 199 214 232 249 76 89 90 106 140 349
6 t/m 15 jr gratis gratis gratis gratis 66 77 76 89 129 160
Snowboardpakketten
Pal Arinsal VN

Liftpas
Vall Nord

Boardhuur Boardhuur  
met boots

Boardles 
19 uur

Boardpakket
compleet

Dagen 6 7 6 7 6 7 5 6
Seizoen LS HS LS HS H e l e X s e i z o e n Hele seizoen
Volwassen VN 199 214 232 249 100 116 110 127 140 367
6 t/m 15 jr gratis gratis gratis gratis 100 116 110 127 129 178

65+ geboren 1952 t/m 1956. 70+ 1951 en ervoor. 
Skipas kind t/m 15 jaar gratis indien in NL geboekt
Skihuur kinderen t/m 12 jaar en tot 1.40 m. skilengte. Daarboven als volwassene.
INCLUSIEF SNEEUWGARANTIE
VN = Vall Nord Pal Arinsal
HS = Hoogseizoen van 25-12-21 tot 08-01-22 en van 19-02-22 tot 06-03-22
LS = Laagseizoen, rest van de data
Bovenstaande prijzen gelden alleen bij boeking in Nederland.
Skipas Ski Andorra: 5 dagen per dag 1 gebied: € 245 ter plaatse regelen

Kinderen helm verplicht. Huur ca. € 15 p.w. t/m 15 jaar gratis bij huur meeste 
shops indien via SunSki bij boeking besteld.

Bij en aantal ski-shops is in Arinsal goede- en moderne skikleding te huur. 
Onze reisleiding weet meer!

www.sunski.nl tel. 0547 - 260050
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Vall Nord

tel. 0547 - 260050 www.sunski.nl

Zonnig skiparadijs voor jong en oud(er)

76

Voordelige complete Ski- en snow-

boardpakketten voor kinderen t/m 15 jaar 

Skipas 6 dagen, les en huur complete set

65+ VOORDEEL!
Skipas 65+ VN € 140 voor 6 dagen; 

€ 160 voor 7 dagen
alleen indien vooraf in NL geboekt.
Pas 70+ en kind tot 6 jaar gratis, 

zelf ter plaatse regelen.
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Coll de la Botella

Pla de la Cot
2.080 m

Bordes de Setúria
1.866 m

Estació

d'esquí de Pal

Coll
de la Botella

Pal

La Massana Arinsal

Erts
1.350 m

Arinsal
1.475 m

Pal
1.550 m

1.230 m

6 km

Andorra
la Vella

Sector Arinsal

On tot és possible / Donde todo es posible

Circuito de la Copa del Mundo 
de Esquí de Montaña

Circuit de la Copa del Món
d'esquí de muntanya

27/1/2019
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Edifici de Comallemple 1.900 m
Serveis i activitats / Servicios y actividades

E

F G

A B C D

I

Coll de la Botella 2.069 m 

P

Snack

Edifici de la Caubella 1.900 m Edifici El Planell 

Serveis i activitats
Servicios y actividades

Pedres 
Blanques I i II

El Planell II

El Planell I

La Carbonera

La Serra I

La
Caubella

LaSerra

Pla de
la Cot I i II

La Serra II

La Massana

Coll de la 
Botella

La Tossa II

La Tossa I

Els Cóms
El Cubil

El Cubil

Setúria

Arinsal - Pal
La Tossa

Port Negre

Les Fonts
El Coll

La Capa

Els Planells

Els Orriols

El Cortal

Josep Serra

Esquirol I i II

Telebaby
Serveis / Servicios

Activitats / Actividades

Remuntadors / Remontes

Informació
Información

Pàrquing
Parking

Venda de forfets
Venta de forfaits

Marxandatge
Merchandising

Caixer automàtic
Cajero automático

Centre mèdic
Centro médico

Pista cronometrada

Telecabina

Telefèric
Teleférico

Telecadira 2P
Telesilla 2P

Cinta transportadora

Telecadira 4P
Telesilla 4P

Telecadira desembragable 4P
Telesilla desembragable 4P

Telecadira desembragable 6P
Telesilla desembragable 6P

Cinta transportadora coberta
Cinta transportadora cubierta

Teleesquí
Telesquí

Pistes / Pistas

SnowParks

Difícil

Fàcil / Fácil

Mitjà / Medio

Extremament difícil 
Extremadamente difícil
Extremament difícil (sup.)
Extremadamente difícil (sup.)

Molt difícil / Muy difícil

Restaurants
Restaurantes

Snack cabinaSnack

Photopoint

Pister socorrista

Wood off-piste

Restaurants / Restaurantes

Sector Arinsal

Sector Pal
L’ExpressoA

Cow BellaB

XiringuitoF

La TavernaC

Self-Service PalD

RústicE

Crêpes and Go!G

Coll de la BotellaI

The Terrace Ski & LoungeK

Self-Service ArinsalJ

Polar BarL

The Derby Irish BarM

El RefugiN

Obelix Resto BarO

Xalet IglooP

Pla de la Cot Ski & LoungeH

Molt fàcil / Muy fácil7

Molt difícil / Muy difícil4

Fàcil / Fácil18

Difícil17

Big Zip

Parc de cordes
Parque de cuerdas

Raquetes de neu
Raquetas de nieve

Pàrquing VIP
Parking VIP

Escuela d’esquí 
Escuela de esquí 

Wi-Fi gratuïta 
Wi-Fi gratuita

Lloguer de material
Alquiler de material

Pàrquing elèctric
Parking eléctrico

Lavabos

Consigna

Babycluba

Canó de neu
Cañón de nieve

Risc d’allaus

Pictograma Nivell de risc

1 – Feble

2 – Moderat

3 – Marcat

4 – Fort

5 – Molt fort

R iesgo de aludes

Pictograma Nivel de riesgo

3 – Notable

4 – Fuerte

5 – Muy fuerte

1 – Débil

2 – Limitado

MERCEDES-BENZ
Meeting Point 

Desfibril·lador
Desfibrilador

Raquetes de neu  / Raquetas de nieve

Guineu
Distància / Distancia: Desnivell / Desnivel:
1,7 km 188 m
Altitud inicial: Altitud final:
1.900 m 2.080 m

1 Cabirol
Distància / Distancia: Desnivell / Desnivel:
843 m 120 m
Altitud inicial: Altitud final:
1.780 m 1.900 m

2 L’Esquirol
Distància / Distancia: Desnivell / Desnivel:
1,8 km 186 m
Altitud inicial: Altitud final:
1.900 m 2.080 m

3 L’Isard
Distància / Distancia: Desnivell / Desnivel:
4,4 km 405 m
Altitud inicial: Altitud final:
1.780 m 2.069  m

4 Mufló
Distància / Distancia: Desnivell / Desnivel:
3,7 km 216 m
Altitud inicial: Altitud final:
2.069 m 1.866 m

5

Nivell / Nivel:
Fàcil / Fácil
Distància / Distancia:
1,7 km 
Desnivell positiu acumulat
Desnivel positivo acumulado:300 m
Altitud inicial: Altitud final:
1.780 m 2.080 m

Nivell / Nivel:
Fàcil / Fácil
Distància / Distancia:
3,6 km 
Desnivell positiu acumulat
Desnivel positivo acumulado:480 m
Desnivell negatiu acumulat
Desnivel negativo acumulado:17 m
Altitud inicial: Altitud final:
1.900 m 2.364 m

Nivell / Nivel:
Fàcil / Fácil
Distància / Distancia:
2,9 km 
Desnivell positiu acumulat
Desnivel positivo acumulado: 256 m
Desnivell negatiu acumulat
Desnivel negativo acumulado: 74 m
Altitud inicial: Altitud final:
1.885 m 2.069 m

Nivell / Nivel:
Difícil
Distància / Distancia:
3,2 km 
Desnivell positiu acumulat
Desnivel positivo acumulado: 490 m
Altitud inicial: Altitud final:
1.900 m 2.364 m

Nivell / Nivel:
Difícil
Distància / Distancia:
5 km 
Desnivell positiu acumulat
Desnivel positivo acumulado: 950 m
Altitud inicial: Altitud final:
1.550 m 2.500 m

Setúria6 Port Negre7Coll de la Botella5

Serra4Pla de la Cot3Verdet
Nivell / Nivel:
Molt fàcil / Muy fácil
Distància / Distancia:
1,3 km 
Desnivell positiu acumulat
Desnivel positivo acumulado:120 m
Altitud inicial: Altitud final:
1.780 m 1.900 m

Beç2
Nivell / Nivel:
Fàcil / Fácil
Distància / Distancia:
891 m 
Desnivell positiu acumulat
Desnivel positivo acumulado:120 m
Altitud inicial: Altitud final:
1.780 m 1.900 m

Molt fàcil / Muy fácil Fàcil / Fácil Difícil

Serveis i activitats
Servicios y actividades

Best Ski Resort of Andorra

Trencalòs
Distància / Distancia: Desnivell / Desnivel:
5 km 950 m
Altitud inicial: Altitud final:
1.550 m 2.500 m

6



arinsal
HOTEL PRINCESA PARC ****

U vindt in dit eerste klas hotel vele 
faciliteiten. Er is een mooie bar (lekkere 
cocktails!) met een lounge met serre 
overkapping.
Er zijn bowlingbanen en er is een pub 
de "Bogart" met poolbiljart. Je vindt er 
verder een ruimte met videospelen.
Na een lange skidag kunt u in Princesa 
Parc lekker ontspannen in het 
relaxgedeelte. Dit heeft o.a. een enorme 
jacuzzi (de "Laguna"), verschillende 
sauna's, een Hamam en een ijsvloer. 
Gebruik van het relax-gedeelte is tegen 
betaling van € 15 p.p. voor 2 uur. Zeker 
de moeite waard, al zou je het maar 
een keer doen! Toegang vanaf 12 jaar. Daaronder alleen toegang voor kinderen t/m 11 jaar in de 
middag; € 10 p.p. Badslippers verplicht. In het hotel is ook een fitness. Deze is gratis te gebruiken. 

De kamers beschikken allemaal over een TV (satelliet), telefoon en een minibar.
In de luxe ingerichte badkamer vindt u een ligbad of douche en er is een 
haardroger.

Er is een gratis te gebruiken safe op de kamers en er zijn gratis skilockers. U 
betaalt alleen borg voor de sleutel. 
 
Vanaf 3 personen zijn er Luxe Familiekamers te boeken. De toeslag is € 350 per 
kamer per week. Een kind t/m 5 jaar is dan geheel gratis. Voor uw kind van 6 
t/m 10 jaar betaalt u alleen het Buffet en dat is € 140 per week. Kinderen vanaf 
11 jaar worden op deze kamers berekend als volwassenen en krijgen korting 
3e en 4e persoon resp. 20 en 35% korting.   

 
U verblijft hier op basis van halfpension. Zowel het ontbijt als het diner zijn in de vorm van meerdere 
apart opgestelde buffet-eilanden. Dit unieke systeem van buffetten zorgt ervoor dat je naar eigen 
smaak je maaltijd kunt samenstellen. Er is een apart buffet voor de voorgerechten, de hoofdgerechten 
en de desserts. Uiteraard zijn er bij dit alles zeer vele keuzes, zoals u van een 
4- sterren accommodatie mag verwachten.

Ook bij het ontbijt vind je alles wat je je maar voor kunt 
stellen. Voor de liefhebbers is er zelfs sprankelende wijn.  
Qua prijs/kwaliteitsverhouding is Princesa Parc een meer 
dan uitstekende keuze. Bijzonder aanbevolen door SunSki.
Parkeren in de garage kost c.a. € 10 per dag. 
Buitenparkeerplaats gratis voor het hotel of gratis parkeren 
op 300 m.

Op aanvraag zijn ook kamers in Diana Parc***** te boeken.

Princesa Parc

150

Hotel Princesa Parc 
**** Halfpension

Datum Auto Vlieg
11-12-21 560 715
18-12-21 658 823
25-12-21 929 1094
01-01-22 674 839
08-01-22 562 717
15-01-22 546 701
22-01-22 560 715
29-01-22 666 821
05-02-22 682 837
12-02-22 941 1096
19-02-22 827 992
26-02-22 716 881
05-03-22 629 784
12-03-22 620 775
19-03-22 575 730
26-03-22 567 722
02-04-22 560 715
09-04-22 748 903

Toeslag Oud/Nieuw: Volw. € 80 / kind 6 t/m 12 jr € 40
Toeslag Single: 50%

Korting 3e en 4e persoon: in Familiekamer 20/35%
Kinderkorting in Familiekamer: t/m 5 jr gratis. 

Kind 6 t/m 10 betaalt € 140 week
Balkon (Frans) € 35 p.p.p.w. in 2 persoons

€ 50 in Familie

www.sunski.nl tel. 0547 - 260050
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arinsal APARTHOTEL PATAGONIA ****

Meteen aan de snelle 6-persoons stoeltjeslift van Arinsal (afstand 25 meter en aan het eind van de 
skipiste) ligt het mooie complex Patagonia. Het hotel is het best te omschrijven als een hotel met 
een prima ligging en ongelofelijk veel waar voor je geld! Door de Luxe van de 4 sterren is het al jaren 
het hotel dat favoriet is bij de SunSki gasten. Velen zijn er vaste klant!  
U verblijft hier op basis van halfpension en heeft, ondanks dat u in een studio verblijft, volledige  
hotelverzorging. Het uitgebreide ontbijtbuffet en het diner staan opgesteld in het restaurant op de 4e 
verdieping  vanwaar u uitkijkt op de achterliggende berg en de skipiste genaamd "Les Marrades" 
met 25 sneeuwkanonnen.  U kunt vrijwel altijd helemaal tot aan het hotel skiën. Via de ruime hal 
komt u in de gezellige Koloniaal  ingerichte lounge met bar en fijne zitbanken. De studio's zijn zeer 
ruim voor 2 personen, maar ook een bezetting met 3 of 4 personen kan. 

De indeling is als volgt: hal, ruime badkamer met ligbad en  douche en een apart toilet. Vervolgens een slaapgedeelte met 2 vaste bedden. Deze ruimte 
is gedeeltelijk met een half muurtje  gescheiden van het zitgedeelte waar ook 2 zit/slaapbanken  staan. Verder is er een kitchenette (te gebruiken tegen 
betaling)  met kookgelegenheid (2 pitten) en met o.a. een koelkast, magnetron en een eethoek. Er is een TV (satelliet) in elke studio en een gratis te 
gebruiken safe. Elke studio heeft bovendien een balkon. Bed en badlinnen is inbegrepen evenals de schoonmaak. In het gebouw is een fitness ruimte 
(gratis) en en er is een sauna tegen betaling van €18 voor een half uur voor max. 4 personen. Er is een gratis berging voor het ski- en snowboard-materiaal. 
In de directe omgeving zijn diverse gezellige bars. Deze worden door mensen uit de wijde omgeving  bezocht. Nog meer vertier is er in het dorp Arinsal 
op zo'n 600 meter. Parkeren kunt u gratis voor de deur. Er is altijd plaats. Indien  plaats kunt u parkeren in de garage voor ca. € 20 per dag.

Aparthotel Patagonia 
****Halfpension

Datum Auto Vlieg
11-12-21 316 471
18-12-21 438 603
25-12-21 584 749
01-01-22 384 549
08-01-22 350 505
15-01-22 364 519
22-01-22 373 528
29-01-22 378 533
05-02-22 390 545
12-02-22 575 730
19-02-22 416 581
26-02-22 560 725
05-03-22 325 480
12-03-22 325 480
19-03-22 321 476
26-03-22 375 530
02-04-22 341 496
09-04-22 333 488

Toeslag Single: Op aanvraag
Korting 3e en 4e persoon: 25%

Kinderkorting: t/m 4 jr gratis en 5 t/m 12 jr 50%
Vroegboekkorting: 10% t/m 31-10-21

5% min 45 dgn voor aankomst
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Luxe 2 persoonskamer

Luxe Familiekamer

Aquarium Bar

Ushuaia is het meest zuidelijke departement 
van Zuid Amerika. Gelegen nog onder Patagonia 
in Argentinië. Toepasselijke naam voor dit fijne 
hotel in Arinsal dus dat gelegen is meteen naast 
hotel Patagonia! 

Zoals te zien is ligt het hotel meteen aan de piste. 
Dit is de afdaling “Les Marrades” in Arinsal. Je 
kunt als het ware zo het hotel in skiën! En terug 
weer naar boven met de snelle lift.

De kamers zijn netjes en up to date ingericht 
met een complete badkamer. Tevens vindt u er 
een minibar met koelkast. In het hotel zelf is een 
fijne bar en in de buurt vindt u ook de nodige 
après ski en ook Arinsal-dorp is niet ver. 
Het verblijf is op basis van Halfpension met 
uitgebreide buffetten. 
Parkeren kan altijd en is gratis voor de deur.

Extra: Als SunSki gast mag u gratis gebruik maken van de Spa. Ook zijn er gratis skilockers.

arinsal Hotel UsHUaia **** 
The Mountain Hotel

00

Arinsal Hotel Ushuaia
****Halfpension

Datum Auto Vlieg
11-12-21 448 603
18-12-21 513 678
25-12-21 906 1071
01-01-22 795 960
08-01-22 540 695
15-01-22 540 695
22-01-22 540 695
29-01-22 630 785
05-02-22 630 785
12-02-22 630 785
19-02-22 761 926
26-02-22 761 926
05-03-22 540 695
12-03-22 540 695
19-03-22 496 651
26-03-22 496 651
02-04-22 496 651
09-04-22 520 675

Toeslag Kerst: Volw. € 30 p.p / kind 6 t/m 12 jr € 15
Toeslag Oud/Nieuw: 

Volw € 120 p.p. / kind 6 t/m 12 jr € 60
Toeslag Single: 40%

Korting 3e en 4e persoon 25%
Kinderkorting: t/m 5 jr gratis 6 t/m 12 jr 50%
Prijzen geldig tot 30 dagen voor aankomst.

Daarna op aanvraag.



Hotel Montané
*** Halfpension

Datum Auto Vlieg
11-12-21 399 554
18-12-21 479 644
25-12-21 725 890
01-01-22 561 726
08-01-22 439 594
15-01-22 420 575
22-01-22 420 575
29-01-22 420 575
05-02-22 420 575
12-02-22 692 847
19-02-22 699 864
26-02-22 511 676
05-03-22 420 575
12-03-22 439 594
19-03-22 518 673
26-03-22 409 564
02-04-22 409 564
09-04-22 435 590

Toeslag Kerst: Volw: € 50 / kind 2 t/m 12 jr € 25
Toeslag Oud/Nieuw: Volw: € 90 / kind 2 t/m 12 jr € 45

Toeslag overig: Single op aanvraag
Speciale kamers 3 - 4 pers.

Kinderkorting: kind 6 t/m 12 jr 50%
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Skigebied Vall Nord

la massana HOTEL MAGIC ****

Hotel Magic bevindt zich 75 meter vanaf de        
gondel als je de plaats uitgaat richting Ordino.  
Magic La Massana is een ruim opgezet hotel. U  
vindt in het hotel een receptie en grote lounge met 
een bar met internethoek. 

Ook is er een Ierse Pub. Deze gaat door voor (en  
is volgens ons) de mooiste pub van Andorra! Er  
zijn liften naar de etages. Voor uw ontspanning  is 
er een ruim binnenbad op de 6e verdieping. Hier is 
ook een zonneterras met een weids uitzicht.

Verder zijn er sauna's en is er jacuzzi en een 
Fitness ruimte. Gebruik Spa € 3 per keer. Ook is er  
een zonnebank. 

De kamers zijn volgens de huidige standaard  
ingericht en voorzien van telefoon, safe, satelliet 
TV en minibar.

Voor gezinnen met kinderen heeft het hotel een  
aantal ruime 4 persoons kamers. Elke kamer  
heeft een eigen (gratis) skilocker. De safe op de 
kamer kost € 6 per week.  De badkamer beschikt 
over bad/douche, een  haardroger, een vergroot-
spiegel en toilet. U verblijft  hier op basis van half-
pension met zowel 's  ochtends als 's avonds een 
uitgebreid buffet. 
Parkeren kunt u o.a. tegen betaling in de garage 
van het hotel.

75

Hotel Magic La Massana
**** Halfpension

Datum Auto Vlieg
11-12-21 320 475
18-12-21 328 493
25-12-21 651 816
01-01-22 576 741
08-01-22 433 588
15-01-22 433 588
22-01-22 505 660
29-01-22 505 660
05-02-22 505 660
12-02-22 631 786
19-02-22 647 812
26-02-22 647 812
05-03-22 444 599
12-03-22 444 599
19-03-22 433 588
26-03-22 328 483
02-04-22 422 577
09-04-22 422 577

Toeslag Oud/Nieuw: Volw. € 90 / kind 6 t/m 12 jr € 55
Toeslag Single: 50%

Korting 3e en 4e persoon: 15/20%
Kinderkorting: 6 t/m 12 jr 50%

Vroegboekkorting:

15% t/m 15-11-21

10% t/m 15-12-21

25

arinsal HOTEL MONTANÉ ***

Gelegen in het centrum van Arinsal op nog geen 25 meter vanaf de Gondel ligt het gezellige hotel  
Montané met 28 kamers. Een klein en goedgelegen hotel dus, geleid door Fiona. Zij staat tevens 
aan het hoofd van de voortreffelijke keuken waar het hotel bekend om staat. U verblijft hier op basis 
van halfpension met een Continentaal ontbijt en een 3 gangen keuze-menu als diner. Dit wordt aan 
tafel geserveerd! Overdag kunt u er gratis genieten van koffie met koekjes en gebakjes. In de 
onmiddellijke omgeving van het hotel vindt u dat waar Arinsal bekend om staat n.l. de leuke en 
bruisende Après ski en diverse terrasjes.

De kamers kijken uit op de bergen en op de voorbijstromende bergbeek. Alle kamers hebben bal-
kon en sommige kamers hebben een gezamenlijk terras. Er zijn kamers voor 2, 3 en 4 personen. In 
geval van 3 of 4 volwassenen zijn dit volwaardige kamers gebouwd voor dit aantal personen. Zijn 
de 3e en of 4e persoon kinderen dan betreft het kamers met extra bed(den) en geldt er een kinder-
korting. Alle kamers hebben een compleet ingerichte badkamer en natuurlijk is er TV op de kamer.

In het hotel is verder een lift en een bar. Parkeren is gratis op de parkeerplaats van de "Comu"op 
nog geen 100 meter. De busstop naar Andorra la Vella om te winkelen is voor de deur. Zo u wellicht 
weet is Andorra la Vella en Escaldes net een "Winkel van Sinkel". Er is alles, maar dan ook alles te 
koop! 
Vanuit het hotel is ook de Spa "Caldea" gemakkelijk te bereiken. Maar even verderop in Canillo kun 
je ook schaatsen. De bus stopt voor de deur. In Andorra is echt van alles te doen! 

www.sunski.nl tel. 0547 - 260050 tel. 0547 - 260050 www.sunski.nl
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la massana 
La Massana is een middelgrote plaats gele-
gen  op 1239 meter, op zo'n 4 km. vanaf de  
plaats Arinsal en 4 km. vanaf de hoofdstad. 

U vindt in La Massana behoorlijk wat winkels 
die elke avond koopavond hebben en verder 
is er qua uitgaan ook het een en ander te  
doen. In de plaats vindt u meerdere restau-
rants  en pizzeria's.

De snelle gondel brengt u in 6 minuten naar  
het skigebied Pal. Daar waar u aankomt, is 
het beginners gebied en vertrekken de liften  
voor de gevorderde skiërs. Hier is een groot  
zonneterras met ligstoelen en er zijn enkele  
restaurants.

Vanuit Pal vertrekt weer een grote gondel  
(Cable Car) naar het skigebied van Arinsal. 

Vanaf La Massana vertrekt op geregelde      
tijden  de skibus naar het súper mooie 
Ordino/Arcalis. Het Juweeltje van Andorra.

Veel wintersportmogelijkheden dus vanuit 
La Massana!

www.sunski.nl tel. 0547 - 260050
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la massana HOTEL MAGIC SKI ****

Hotel Magic Ski is al een aantal jaren een populair hotel in de wintersportplaats La Massana. Het is een 
betaalbaar 4-sterren hotel. Voor wintersporters ideaal gelegen want de gondel komt uit het hotel!
Naast een receptie, de sfeervol ingerichte lounge is er een bar/cafetaria.
Er zijn liften naar de etages. Het hotel beschikt over een fitness en een Wellness/Spa met o.a. een Tepidarium, 
waarin de Romeinen destijds al rust vonden, met verwarmde ligstoelen. Er is verder een sauna, een Turkse 
sauna en een hydro-bad van 15m2 (géén zwembad) met watermassage stralen. Ook is er een Jacuzzi . Gebruik 
Spa kost € 3 per keer. Badmuts verplicht. 

De 2 tot 3 of 4 persoonskamers kamers zijn luxe ingericht en voorzien van telefoon, satelliet TV en minibar. Ook 
is er een safe (€ 6 per week) en elke kamer heeft een eigen skilocker. De badkamer beschikt over bad/ douche, een haardroger 
en toilet.
U verblijft hier op basis van halfpension met zowel 's ochtends als 's avonds een uitgebreid buffet. Bij het diner is  
"Showcooking".

Parkeren kunt u tegen betaling in de garage van het hotel of in de parkeergarage tegenover het hotel.
Kinderkorting: t/m 5 jaar gratis, 6 tot en met 12 jaar 50%.
Kinderbedje ca. € 6,50 per dag.

00

Hotel Magic Ski La Massana
**** Halfpension

Datum Auto Vlieg
11-12-21 323 478
18-12-21 439 604
25-12-21 654 819
01-01-22 568 733
08-01-22 429 584
15-01-22 440 595
22-01-22 508 663
29-01-22 508 663
05-02-22 514 669
12-02-22 638 793
19-02-22 647 812
26-02-22 664 829
05-03-22 450 605
12-03-22 450 605
19-03-22 450 605
26-03-22 323 478
02-04-22 428 583
09-04-22 428 583

Toeslag Oud/Nieuw: Volw. € 90 / kind 6 t/m 12 jr € 55
Toeslag Single: 50%

Korting 3e en 4e persoon: 15/20%
Kinderkorting: 6 t/m 12 jr 50%

1312

Skigebied Vall Nord

Vroegboekkorting:

15% t/m 15-11-21

10% t/m 15-12-21
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anyós APARTHOTEL ANYÓS PARK ****
The Mountain & Wellness Resort

Anyós Park is een exclusief sport en Wellness  
complex gelegen in het plaatsje Anyós, net  
buiten La Massana. Het voldoet ruimschoots  
aan de 4-sterren classificatie en het staat  
bekend om zijn hoge niveau aan kwaliteit en  
comfort.
Anyós Park ligt op zo'n 5 km. vanaf het dorp  
Arinsal en 1,5 km. vanaf La Massana. De  hoofd-
stad Andorra la Vella ligt op ca. 3 km. Via  een 
tunnel te bereiken.
Het Resort bestaat uit meerdere gebouwen met  
centraal daartussen gelegen het schitterende  
Anyós Park sport-complex. Dit is het grootste  
sportcentrum van Andorra, waar mensen uit het  
hele land komen relaxen en sporten. U vindt hier  
bijna alle denkbare sportfaciliteiten en tevens  
enkele restaurants en een gezellige bar met een  
speelruimte voor de kids. Er is een lift van het  
gebouw waarin u verblijft naar het Sportcentrum. 

In het complex is ook het "Carita" schoon- 
heidsinstituut gevestigd. 
U verblijft hier op basis van halfpension met 's 
ochtends een uitgebreid Amerikaans  ontbijtbuf-
fet (waar dus echt alles bijzit; noem het maar op) 
en 's avonds is er een royaal dinerbuffet. 
Gelet op de prijs en wat je er allemaal voor krijgt 
is Anyós Park een Topper en favoriet bij de  
SunSki gasten!
Ook als je voor ruimte kiest dan is Anyós Park  
een goede keus. U verblijft namelijk in een mooie 
ruime, geheel nieuw ingerichte Mountain Suite, 
waarin plaats is voor 4 personen (5e persoon op  
aanvraag). 

Indeling: woon/slaapkamer met balkon, eethoek, 
groot formaat TV met satelliet, telefoon en twee  
zit/slaapbanken (slaapplaats voor 2 personen), 
een slaapkamer met twee aparte bedden,  
badkamer met douche en toilet, een  haardroger 
en vergrootspiegel. In elke suite is  een gratis te 
gebruiken safe. Op verzoek wordt een minibar 
geplaatst. Schoonmaak van de suites en bed- 
en badlinnen zijn inbegrepen in de gidsprijs. 
SunSki gasten kunnen gratis parkeren in 
de ga- rage van het hotel. Kost normaal 
minimaal ca. € 12 per dag.
In de garage zijn ook de skilockers.

De Spa

Aparthotel ANYÓS Park
**** Halfpension

Datum Auto Vlieg
11-12-21 540 695
18-12-21 626 791
25-12-21 1077 1242
01-01-22 916 1081
08-01-22 630 785
15-01-22 630 785
22-01-22 630 785
29-01-22 680 835
05-02-22 680 835
12-02-22 680 835
19-02-22 779 944
26-02-22 779 944
05-03-22 604 759
12-03-22 580 735
19-03-22 540 695
26-03-22 540 695
02-04-22 563 718
09-04-22 630 785
Prijzen zijn geldig tot 30 dagen voor aankomst. 

Daarna op aanvraag.
Toeslag Kerst: Volw. € 40 /kind €20

Toeslag Oud/Nieuw: Volw. € 150 / kind  t/m 12 jr € 75
Toeslag Single: 40%

Kinderkorting: t/m 5 jr gratis, 6 t/m 12 jr 50%
Korting 3e en 4e persoon 25%

ANYÓS Park 
Appartementen 

4 personen basis Bed and Breakfast
Datum Auto
11-12-21 986
18-12-21 1153
25-12-21 1999
01-01-22 1688
08-01-22 1160
15-01-22 1160
22-01-22 1160
29-01-22 1259
05-02-22 1259
12-02-22 1259
19-02-22 1448
26-02-22 1448
05-03-22 1109
12-03-22 1062
19-03-22 986
26-03-22 986
02-04-22 1027
09-04-22 1160
Prijzen zijn geldig tot 30 dagen voor aankomst. 

Daarna op aanvraag. 
Prijs per appartement per week. 

Geen korting ontbijt Buffet kinderen
Prijs appartementen 3 en 5 en 6 personen op 
aanvraag. (even mailen + datum vermelden)

Halfpension op aanvraag.
Vervoer: zie gids

Faciliteiten Sportcentrum o.a.: Padel banen, 
Squash banen - indoor tennisbaan - groot 
binnenbad (badmuts en slippers verplicht, 
aldaar te koop) - fitness - solarium - sauna (v.a. 
16 jaar), een Turks bad en whirlpools. (Zwembad, 
Spa, sauna's, whirlpools, fitness en Turks bad 
gratis; overige faciliteiten -ook niet genoemde- 
tegen betaling).

Bijzonderheden: Voor vervoer naar de gondel in  
La Massana (ca. 2 km.) kunnen houders van een 
skipas (alléén bus en vlieggasten) gratis gebruik 
maken van het busje van het hotel. Vanaf Anyós 
Park kunt u naast skigebied Pal/Arinsal ook  
skigebied Vall d'Ordino/Arcalis goed bereiken.

Er is ook een gratis minibusje van Anyós Park 
naar Grand Valira. Door de tunnel is óók het 
grote skigebied goed te bereiken. Deze komt uit 
op nog geen 250 meter vanaf Anyós Park. 

www.sunski.nl tel. 0547 - 260050
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arinsal HOTEL XALET VERDU *** 

Een van de mooiste hotels van Arinsal is hotel  
Xalet Verdu. Het hotel is rustig en gunstig  
gelegen aan de rand van Arinsal. Het is  
gebouwd op de "Prat del Verdu" (betekenis  
Weide van Verdu) op zo'n 200 meter vanaf de  
cabine-lift. Het dorp ligt op zo'n 100 meter.
Het is een familiehotel met een gezellige en  
sfeervolle inrichting. De indeling van dit nette en 
chique hotel is als volgt: er is een ruime lounge 
en een aparte TV ruimte en  een biljart. Verder is 
er een bargedeelte en een  sfeervol restaurant. 
De kamers zijn netjes  ingericht en ze hebben 
allen een TV. Er is een gratis safe op de kamer. 
De compleet ingerichte badkamer beschikt o.a.  
over een ligbad en haardroger.

Voor uw wintersportuitrusting is er een gratis te 
gebruiken plaatsje  in de garage gereserveerd, 
waar ook de  schoenenwarmers zijn. In de 
garage is tegen  betaling (€ 12 per dag) plaats 
voor uw  auto. Naast het hotel kunt u deze ook 
gratis  parkeren. U verblijft hier op basis van  
halfpension met een warm en koud ontbijtbuffet. 
Het diner is deels buffet en het wordt deels bij u 
aan tafel geserveerd. Als je een goed hotel  
zoekt voor relatief weinig geld - en dat ook nog 
eens goedgelegen is - dan is Xalet Verdu een  
prima keus!

200

Hotel Xalet Verdu
*** Halfpension

Datum Auto Vlieg
11-12-21 329 484
18-12-21 488 653
25-12-21 654 819
01-01-22 462 627
08-01-22 353 508
15-01-22 341 496
22-01-22 341 496
29-01-22 350 505
05-02-22 463 618
12-02-22 571 726
19-02-22 528 693
26-02-22 393 558
05-03-22 354 509
12-03-22 350 505
19-03-22 350 505
26-03-22 350 505
02-04-22 350 505
09-04-22 268 423

Toeslag Kerst: Volw. € 70 / kind t/m 4 jr € 35
Toeslag Oud/Nieuw: 

Volw. € 140 / kind t/m 4 jr € 70
Toeslag Single: 40 %

Korting 3e en 4e persoon: 25%
Kinderkorting: t/m 4 jr gratis / 5 t/m 11 jr 50% 

Vroegboekkorting: t/m 31 okt 15%
t/m 20 nov 10%.

Daarna 5% tot 45 dgn voor aankomst
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SKIGEBIED GRAND VALIRA 
Hoogte skigebied
van  1710 m
tot  2640 m
hoogte dorp Soldeu  1810 m
hoogte dorp Pas de la Casa  2096 m
hoogte dorp Encamp  1260 m
aantal liften/gondels  62
aantal km piste  210
aantal sneeuwkanonnen  1097
afdalingen:
groen  21
blauw  42
rood  30
zwart  25
oppervlakte skigebied  1926 ha
bars/restaurants (op piste)  40
snowpark / freestyle area  4
aantal créches  4
kindergartens  6
Ski-snowboardscholen  7
EHBO posten  5
Parkeerplaatsen  6860

Vanuit het dorp is er ieder uur openbaar vervoer naar de hoofdstad Andorra la Vella. In het gedeelte 
El Tarter is een grote supermarkt.
In Soldeu is het alleen nog mogelijk te parkeren tegen betaling. Dit kost ca. € 5 per dag.

Pas de la Casa
Het plaatsje Pas de la Casa is een zeer levendig, en daarom een  gezellig wintersportplaatsje.           
Het is gelegen daar waar je vanuit  Frankrijk Andorra binnenkomt, in het uiterste oosten van Andorra. 
Het is na de hoofdstad Andorra la Vella het tweede koopcentrum van Andorra. Naast winkels 
bestaat het vrijwel geheel uit bars, restaurants en terrasjes. Enkele bekende bars zijn: Underground, 
Pas 83, Milwaukee, Kyu, Billboard en Mexicana. Volop après skimogelijkheden vindt u dus in dit 
plaatsje dat op 2096 meter hoogte ligt, direct aan  de voet van het super-skigebied Grand Valira. 
Omdat bussen niet de plaats in kunnen, stappen bus- en vlieggasten uit op een centraal punt in Pas 
de la Casa. Vervolgens loopt u naar  uw hotel. Er zijn voor gasten met eigen vervoer enkele 
parkeergarages in Pas de la Casa. Kosten ca. € 70 per 7 dagen.

Begrensd door Frankrijk en Spanje ligt in het oosten van Andorra het veruit grootste skigebied van 
de Pyreneeën: Grand Valira. Zoals de naam al doet  vermoeden is dit een immens skigebied. Je 
vindt hier nu maarliefst 210 kilometer  aan skipistes, verdeeld over 118 afdalingen. Hiermee hoort 
het bij de top van  Europa's skigebieden. Vaak bevind je je boven de boomgrens in de volle zon,  
maar ook skiën tussen de bomen is er mogelijk. Door de grootte van het skigebied  kun je nu 
tochten van vele uren maken. Je kunt skiën naar een van de dorpjes  aan de voet van het skigebied, 
die elk weer hun skiliftverbinding hebben. Er zijn  maar liefst 40 bars en restaurantjes op en aan de 
piste, waarvan er altijd wel een  je favoriete zonnige terrasje heeft.

In totaal zijn er 62 skiliften die ervoor zorgen dat de skiërs snel en praktisch  zonder wachttijden 
verder kunnen skiën. Door de handsfree skipas is er een  snelle doorstroming bij de poortjes. 
Uiteraard hebben ze in Grand Valira ook aan de snowboarders gedacht. Je vindt zowel in het 
gedeelte Soldeu als in Pas de la Casa een Snowpark met een Halfpipe en vele jumps, stunts en 
tricks. Ook zijn er Freeride pistes. Voor de kids zijn er diverse sneeuwspeeltuinen en de Mickey  
Snowclub en een Disney parcours.
Verdere mogelijkheden in Grand Valira zijn o.a. sneeuwscooteren, parapente, mushing en (beperkt) 
langlaufen. Om niets aan de toeval over te laten en om te zorgen dat op al de zonbeschenen plekjes 
sneeuw blijft liggen zijn er sneeuwkanonnen geplaatst. Grand Valira is Super Ski, Fun en Top 
sneeuw!! Sinds enkele jaren is er de Avet skipiste in Soldeu. Hier mogen Europa- en Wereldcup 
wedstrijden skiën worden gehouden.

Encamp
De plaats Encamp komt niet meer voor in het SunSki programma. Dit wegens de grote afstand tot  
het skigebied (minimaal 30 minuten) en het feit dat de skilift Funicamp bij slecht weer (wind) snel 
uitvalt. Op aanvraag kunnen we er nog wel hotels boeken.

Canillo
De plaats Canillo ligt tussen Encamp en Soldeu. Het is een langgerekte plaats langs de hoofdweg  
waar van alles te vinden is qua winkels, bars en terrasjes. Verder is Canillo bekend om het Palau de 
Gel, het IJspaleis, waar je kunt zwemmen en schaatsen.

Soldeu
Het dorp Soldeu ligt in het oosten van Andorra in een Vallei genaamd Vall d'Incles. Het is het op één 
na hoogste wintersportdorp en ligt op 1810 meter hoogte. In het dorp vindt u diverse winkeltjes, 
bars, een bank en restaurants. Gezellige après ski gelegenheden zijn o.a.: Aspen, Pussycat, Fat 
Alberts, Avalanche, Slalom, Iceberg en de nieuwe Barcode.

Skipas kind gratis! 210 km aaneengesloten pistesHet grootste skigebied van de Pyreneeën
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Skipakketten
Grand Valira GV

Liftpas
Grand Valira

Skihuur Skihuur 
met boots

Skiles
15 uur

Dagen 6 7 6 7 6 7 5

Volwassen 251 294
80 93 96 106 145

Junior 12 t/m 17 jaar 226 264
Kind 6 t/m 11 jaar 169 197 66 77 76 89 130
Snowboardpakketten
Grand Valira GV

Liftpas
Grand Valira

Boardhuur Boardhuur  
met boots

Boardles
15 uur

Dagen 6 7 6 7 6 7 5
Volwassen 251 294

105 122 116 135 145
Junior 12 t/m 17 jaar 226 264
Kind 6 t/m 11 jaar 169 197 100 116 110 127 Niet mogelijk

Snowboardles kinderen vanaf 12 jaar. Skihuur kinderen t/m 12 jaar en tot 1.40 m. skilengte.
Bovenstaande prijzen gelden alleen bij boeking in Nederland.
INCLUSIEF SNEEUWGARANTIE
Met de skipas Grandvalira mag u ook skiën in Ordino Arcalis (zie pagina’s 2 en 16)

Skipas 65+ gereduceerd tarief van € 31 per dag, onder 6 jaar en 70+ gratis. Ter plaatse regelen.
Onder 6 jaar geboren 2014 of erna, 65+ geboren 1951 t/m 1955, 70+ 1950 en ervoor, 
Kind 6 t/m 11 jaar: geboren tussen 2009 en 2014, Junior: 12 t/m 17 jaar geboren tussen 2003 en 2008
Kinderen helm verplicht. Huur ca. € 15 p.w. T/m 12 jaar gratis bij huur via SunSki indien bij boeking besteld.

BOARDER
CROSS
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           EL PONT

SERVICES:

WI-FI

WI-FI

WI-FI

           FE IXANS

5

SERVICES:

TRISTAINA

DVA

DVA

TRISTAINA

STADE NATIONAL LA 
COMA DEL FORAT
LA COMA DEL FORAT 
NATIONAL STADIUM

LE TUNNEL DE
PORT DE RAT 
PORT DE RAT PASS

TÉLÉCORDE DU PLA
DE LA COMA  

PLA DE LA COMA
ROPE TOWS

Jardin de neige
Snow garden 

Stade de slalom
Slalom stadium

Circuit 
enfant
Children’s 
circuit

 A N I A T S I R T  E D  S C A L
TRISTAINA LAKES

ELEVATION

SERVICES:

BILLETTERIE ACTIVITÉS  / ACTIVITIES FOR SALE: BILLETTERIE ACTIVITÉS  / ACTIVITIES FOR SALE:

POINT INFOS
CUSTOMER

SERVICE

BILLETTERIE
TICKET
OFFICE

PARKING

RAQUETTES
SNOWSHOES

MOTONEIGE
SNOW MOBILES

SPEED RIDING
PARAPENTE
SPEED RIDE

CENTRE
MÉDICAL
MEDICAL
CENTRE

LOCAL À SKIS
SKI LOCKERS

LOCATION
DE SKIS

SKI RENTALS

WC
TOILETS

BAR BOUTIQUE
SHOP

BARBECUE
BARBEQUE

BARBECUE
BARBEQUE

HÉLISKI
HELI-SKIING

RESTAURANT

BUS

GICAFER

WI-FI

POINT INFOS
CUSTOMER

SERVICE

BILLETTERIE
TICKET
OFFICE

WC
TOILETS

BOUTIQUE
SHOP

LUGE
SLEDDING

CAFÉTÉRIA
COFFEE SHOP

CLUB
MÀGIC SKI
MÀGIC SKI

CLUB 

LOCATION
DE SKIS

SKI RENTALS

GARDERIE
BABYSITTING

PARKING ÉCOLE
DE SKI

SKI
SCHOOL

ÉCOLE DE
FREERIDE
FREERIDE
SCHOOL

SERVICES:

RAQUETTES
SNOWSHOES

MOTONEIGE
SNOW MOBILES

SPEED RIDING
PARAPENTE
SPEED RIDE

HÉLISKI
HELI-SKIING

GICAFER

RESTAURANT

RESTAURANTBARBECUE
BARBEQUE

WC
TOILETS

WC
TOILETS

RESTAURANT

SPOT FREERIDE
FREERIDE SPOT

PISTES / SKI RUNS:

TRÈS FACILE
 VERY EASY

TRÈS DIFFICILE
 VERY DIFFICULT

DIFFICILE
DIFFICULT

FACILE
EASY

TRÈS FACILE
 VERY EASY

TRÈS DIFFICILE
 VERY DIFFICULT

DIFFICILE
DIFFICULT

FACILE
EASY

PISTES (SKI DE MONTAGNE) /  UPHILL TRAILS:

REMONTÉES / TYPES OF LIFTS: INDICE DE RISQUE ET DE STABILITÉ DU 
MANTEAU NEIGEUX / AVALANCHE DANGER 
SCALE & SNOWPACK STABILITY:

FAIBLE / LOW
Conditions favorable.
Well bonded and stable in general.

MARQUÉ / CONSIDERABLE
Modérément à faiblement stabilisé sur de nombreuses pentes raides.
Moderately to poorly bonded on many steep slopes.

TRÉS FORT / VERY HIGH
Instabilité généralisée.
Largely unstable.

FORT / HIGH
Faiblement stabilisé.
Poorly bonded.

LIMITÉ / MODERATE 
Modérément stabilisé sur quelques pentes raides.
Moderately well bonded on some steep slopes.

Lors des sorties freeride, il est conseillé de s’équiper d’un détecteur de 
victimes d'avalanches (DVA), d’une pelle et d’une sonde.
For freeriding, the use of avalanche beacon, a shovel and a probe advised.

TÉLÉSIÈGE 
DÉBRAYABLE 6P

 DETACHABLE
 6 PACK CHAIR

TÉLÉCABINE
GONDOLA 

TAPIS
ROULANT

MAGIC CARPET 

TELÉSIÈGE
 4P

QUAD CHAIR

TÉLÉSKI
PLATIER

TÉLÉCORDE
ROPE-TOW

LIFT

TÉLÉPHO NE D'URGENCE 
EMERGENCY PHONE 

ITINÉRAIRES / TRAILS: 
1: LA COMA
2: LES PORTELLES
3: PIC DE PEREGUILS
4: L’HORTELL
5: LA FONT

1 9  S Í L A C R A  T N E M U N O M
 T N E M U N O M  1 9  S Í L A C R A

DVA

DVA 
CHECKPOINT

BEACON
CHECKPOINT

DVA 
CHECKPOINT

BEACON
CHECKPOINT

DVA
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canillo Hotel Ski Plaza & Wellness****

Vier sterren voor de prijs van drie!
Fijn hotel als het aankomt op luxe, comfort en het welzijn van zijn gasten. Laat u ook eens lekker 
verwennen in dit mondaine hotel waar SunSki een járenlange ervaring heeft, dus hier zit u goed!
Hotel Ski Plaza ligt in het hart van de plaats Canillo. Afstand naar de gondel van Grand Valira is 
slechts 150 m.
U geniet hier van een uitgebreid ontbijtbuffet

Ski Plaza heeft een geheel nieuwe moderne Spa met Jacuzzi, Hamam en Sauna in het hotel en een 
nieuwe fitness. Gebruik Spa is € 1 per keer (1 keer gratis). 
U heeft daarnaast gratis onbeperkt entree in de Palau de Gel (Het IJspaleis) tegenover het hotel om 
te schaatsen, te zwemmen en te sporten.
U heeft in het hotel gratis gebruik van ski lockers en schoendrogers. 

Naar de hoofdstad Andorra la Vella is het zo'n 20 minuten per bus. Naast shopping (de winkels zijn 
open tot zeker 20:00) is daar veel te zien en te doen.
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Vroegboekkorting:

10% t/m 31-10-2021
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Hotel Ski Plaza& Wellness
**** Bed and breakfast

Datum Auto Vlieg
08-01-22 469 624
15-01-22 449 604
22-01-22 587 742
29-01-22 676 831
05-02-22 676 831
12-02-22 676 831
19-02-22 713 878
26-02-22 619 784
05-03-22 449 604
12-03-22 449 604
19-03-22 449 604
26-03-22 449 604
02-04-22 432 587
09-04-22 575 730

Toeslag Single: € 375 p.w.
Korting 3e persoon: alléén 3e persoon volwassen mogelijk in 

Superior Room € 375 kmr. week
Kinderkorting: t/m 6 jr gratis 6 t/m 12 jr 50% alléén in 

Superior Room € 375 kmr. week
Vroegboekkorting: tot 31-10-2021 10%

soldeU HOTEL PIOLETS SOLDEU CENTRE ****

Een bijzonder gewild hotel in Soldeu is het fijne verwen-hotel 
Piolets. 
Het hotel ligt midden in het dorp, gelijk aan de skipiste en zo'n 50 
meter vanaf de cabinelift. In het hotel vindt u een ruime entree. Er is 
een receptie en een gezellige bar met een ruim zitgedeelte. Hier is  
een aantal avonden per week animatie. U verblijft hier op basis van 
halfpension.
Het ontbijt is in de vorm van een uitgebreid buffet en er is een  
dinerbuffet met volop keuzemogelijkheden.
Het zal u aan niets ontbreken in dit prachtige vakantiehotel. In het 
hotel vindt u diverse winkels, een skishop, een pizzeria en een 
gezellige pub.

Verdere faciliteiten: internet faciliteiten en een grote fitness ruimte. 
Verder is er het Spagedeelte met zwembad, sauna, Turkse sauna 
en jacuzzi (sauna + jacuzzi v.a. 14 jaar). Entree € 5 per keer. 
Er is een mooi groot zonneterras aan de piste-zijde. Voor ca. € 19 
per dag kun u uw auto in de garage parkeren.
De ruime kamers hebben een smaakvolle inrichting en hebben  
natuurlijk TV (satelliet) en telefoon.
Op elke kamer is een safe en een minibar. Uiteraard is de inrichting 
van de badkamer zeer compleet en in overeenstemming met de 4 
sterren. Ze hebben allemaal een ligbad en er is een haardroger. Een 
aantal kamers hebben balkon met pistezicht, toeslag € 125 per 
kamer/week.
Gratis skilockers in het hotel. (Borg € 10)
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Hotel Piolets Soldeu Centre
**** Halfpension

Datum Auto Vlieg
11-12-21 408 563
18-12-21 413 578
25-12-21 1058 1223
01-01-22 798 963
08-01-22 660 815
15-01-22 693 848
22-01-22 758 913
29-01-22 758 913
05-02-22 758 913
12-02-22 830 985
19-02-22 862 1027
26-02-22 874 1039
05-03-22 693 848
12-03-22 693 848
19-03-22 693 848
26-03-22 434 589
02-04-22 676 831
09-04-22 652 807

Toeslag Oud/Nieuw: Volw € 90 / kind 6 t/m 12 jr € 55
Toeslag Single: 50%

Korting 3e en 4e persoon: 15/20%
Kinderkorting: 6 t/m 12 jr 50%

Hotel  aan de Piste

Vroegboekkorting:

15% t/m 15-11-21

10% t/m 15-12-21



soldeU
HOTEL PIOLETS PARK MOUNTAIN & SPA **** 

Op zo'n 200 meter vanaf Hotel Piolets Soldeu Centre ligt het mooie en moderne hotel Piolets Park 
Mountain & Spa. U komt  het hotel binnen door een imposante hal met receptie. Aan het eind van de 
lounge bevindt zich de  bar. 
In het winkeltje in de lounge zijn vrijwel al die dingen te koop die je nou net vergeten bent.
In het linker gedeelte van het hotel met uitzicht op de pistes vindt u het Spa-gedeelte. Er is een ruim 
binnenbad en een grote verwarmde buiten-jacuzzi.

Verder is er een binnen jacuzzi en een sauna (sauna + jacuzzi v.a. 14 jaar). Entree voor het Spa- 
gedeelte is ca. € 16 per dag. Kind t/m 11 jaar ca. € 8 p.d. Badhanddoek ca. € 1,50. 
In het fitness gedeelte vindt u vele toestellen. Gratis te gebruiken. Ook is er een instructeur. Hier zijn 
ook allerlei massages en schoonheidsbehandelingen te boeken.
Het indrukwekkend mooie restaurant bevindt zich op de eerste verdieping. Je hebt hier door het 
glazen dak een adembenemend panorama-uitzicht op de pistes van Grand Valira.
U verblijft hier op basis van halfpension. Het ontbijt is in de vorm van een zeer uitgebreid buffet. Hier 
kunt u het bekende "Pa amb Oli" zelf bereiden. Heerlijk. Er is een dinerbuffet met volop keuze- 
mogelijkheden. Het hotel organiseert bij het buffet vaak thema-avonden. 

De ruime kamers hebben een smaakvolle inrichting en hebben natuurlijk TV (satelliet) en telefoon. 
Om lekker te relaxen is er een zit-slaapbank die tevens dienst doet als slaapplaats voor de 3e en 4e 
persoon.

Op elke kamer is een minibar. De 
inrichting van de badkamers is zeer 
compleet. Ze hebben  allemaal een ligbad 
en er is een haardroger. Alle rustig gelegen 
kamers in Park Mountain & Spa hebben 
balkon en pistezicht, waarvoor u niets 
extra betaalt.
Voor ca. € 18 per dag kunt u in de garage 
parkeren. Er is vanaf het hotel continu 
gratis vervoer naar de gondel.

Wifi beschikbaar in hele hotel!

www.sunski.nl tel. 0547 - 260050
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Skigebied Grand Valira

Hotel Piolets Park 
Mountain & Spa

**** Halfpension
Datum Auto Vlieg
11-12-21 788 943
18-12-21 1391 1556
25-12-21 1654 1819
01-01-22 924 1089
08-01-22 924 1079
15-01-22 924 1079
22-01-22 1041 1196
29-01-22 1041 1196
05-02-22 1085 1240
12-02-22 1435 1590
19-02-22 1435 1600
26-02-22 1127 1292
05-03-22 924 1079
12-03-22 910 1065
19-03-22 910 1065
26-03-22 805 960
02-04-22 805 960
09-04-22 974 1129

Toeslag Kerst:
Naar keus deelnemen Galadiner Volw. € 100

Kind 6 t/m 11 jr € 80
Oud/Nieuw: Naar keus deelnemen Galadiner

Volw. € 135 / kind 6 t/m 11 jr € 115
Single 40%

Kinderkorting: t/m 5 jr gratis. Junior 6 t/m 11 jr 50%
Vroegboekkorting: 10% t/m 15-11-2021

Korting 60+: 15% op álle data

soldeU (el tarter) HOTEL NORDIC****

Droomhotel. Dat is de beste omschrijving voor dit 
prachtige hotel met zijn ligging meteen aan de 
skipistes van Grand Valira. Hotel Nordic ligt 
net buiten het wintersportdorp El Tarter.
Je vindt in dit hotel bijna alles wat je je wensen 
kunt. Er is een gratis Internet Corner en Wifi. In uw 
kamer is privé Wifi te verkrijgen tegen betaling.
In het hotel is verder een leuke bar. Er is een ruim 
zwembad waarvan u gratis gebruik mag maken. 
De handdoeken mag u ook gratis gebruiken. Er is 
een gratis fitness en jacuzzi. 

Voor de sauna en het solarium moet u betalen.  
Respectievelijk ca. € 6 en € 5 per keer.

Iedere avond is er muziek of animatie in het  
hotel. De ski's mag u gratis stallen als u bij  
SunSki heeft geboekt.

Parkeren kan gratis voor de deur van het hotel 
of in de garage voor € 14 per dag.
De kamers zijn ruim en hebben vele faciliteiten  
zoals TV, radio en telefoon. De badkamers  
hebben bad, een haardroger en  uiteraard een 
toilet. U verblijft hier op basis van halfpension 
met  uitgebreide ontbijt- en diner  buffetten.

Kinderkorting t/m 2 jaar gratis (op  aanvraag).

Hotel Nordic
**** Halfpension

20

Naast hotel is het bij Nordic ook mogelijk een 
appartement te boeken. Ze zijn verbonden met 
het hotel en u geniet halfpension in het hotel. 
Ook mag u alle hotel faciliteiten gebruiken. De 
appartementen zijn vooral interessant als u met 
4 personen bent, alles volledig verzorgd wilt 
hebben en kiest voor de ruimte van een 
appartement.

Appartementen Nordic 
type studio**** Halfpension

250

Helaas waren de prijzen van Nordic en de Appartementen Nordic nog 
niet bekend bij het drukken van de gids. Wegens de erg goede 

ervaringenen de vele vaste SunSki kanten willen wij het fijne complex 
met de uitstekende ligging toch weer aanbieden. Zodra bekend staan de 

prijzen op www.sunski.nl. Dit zal mogelijk pas eind oktober zijn.
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soldeU HOTEL HIMALAIA SOLDEU****

Dit top-hotel is aangesloten bij de ANDbeds 
Hotelketen, een samenwerking van hotels van 
zeer goede  kwaliteit. Daar kunt u van op aan! Het 
hotel voldoet helemaal aan de 4**** classificatie.
De ligging is gunstig, op 50 meter vanaf het  
dalstation, schuin tegenover hotel Piolets. In het  
hotel is een receptie en een grote bar. 's Avonds is 
er animatie en je kunt er biljarten. 
Er zijn 3 liften naar de etages. 
Onder het gebouw vindt u enkele winkels, een 
bank en er is een  pizzeria. Voor uw ontspanning is 
er een fitness en 2 jacuzzi's en zijn er sauna's. Gebruik Spa € 3 per keer.
De 2 tot 4 persoons kamers hebben allen TV en telefoon. Ze hebben een badkamer met bad,  
douche en uiteraard toilet. 
U verblijft hier op basis van halfpension: het ontbijt is een uitgebreid  warm/koud buffet en ook het 
diner is in buffetvorm. Dit bestaat uit een saladebuffet gevolgd door  vele keuzes diner. Dagelijks 
geniet u daarna van het uitgebreide dessertbuffet.
Bijzonderheden: het hotel heeft een eigen skigids. Hij organiseert in het drukke seizoen skitochten 
en ook een tocht op sneeuwschoenen. Dit is een gratis service van het hotel! Tegen betaling van ca.       
€ 18 per dag  kunt u de auto parkeren in de parkeergarage, waar ook de skilockers zijn.
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Hotel Himalaia Soldeu
**** Halfpension

Datum Auto Vlieg
11-12-21 414 569
18-12-21 635 800
25-12-21 1041 1206
01-01-22 752 917
08-01-22 639 794
15-01-22 639 794
22-01-22 715 870
29-01-22 715 870
05-02-22 742 897
12-02-22 811 966
19-02-22 843 1008
26-02-22 717 882
05-03-22 671 826
12-03-22 671 826
19-03-22 655 810
26-03-22 404 559
02-04-22 639 794
09-04-22 639 794

Toeslag Oud/Nieuw: Volw. € 90 / kind 6 t/m 12 jr € 55
Toeslag Single: 50%

Korting 3e en 4e persoon: 15/20%
Kinderkorting: 6 t/m 12 jr 50%

Vroegboekkorting:

15% t/m 15-11-21

10% t/m 15-12-21

graU roig HOTEL GRAU ROIG BOUTIQUE & SPA **** (Superieur) 

Dit schitterende en exclusieve hotel is het enige hotel in Andorra dat 
écht midden óp de zonovergoten piste ligt. Het ligt op 2100 meter 
hoogte in het gedeelte Grau Roig. Hotel Grau Roig staat er om bekend 
dat het een hotel is dat een van de hoogste standaards voor wat 
betreft het comfort en de exclusieve service heeft.
De eigenaresse Dúnia Sans zorgt erg goed voor haar gasten en is 
terecht trots op de schitterende inrichting, de faciliteiten van het hotel 
en de hoge kwaliteit van de keuken.

Hotel Grau Roig is bijzonder aan te bevelen voor gasten die gesteld 
zijn op luxe, fijn willen skiën om zich vervolgens 's avonds lekker te 
ontspannen in het hotel. Stel je ook eens voor hoe mooi het er                  
's avonds uitziet op de skipiste!

Zoals u van een uitstekend hotel mag verwachten hebben alle luxe 
kamers Wifi, satelliet-TV, telefoon, gratis safe, minibar en een complete 
badkamer met ligbad en een haardroger. Uw badjas en slippers liggen natuurlijk al klaar.
Zonder toeslag en op aanvraag kunt u een kamer met pistezicht krijgen. Op aanvraag en tegen 
bijbetaling zijn er Superior Rooms, ook met pistezicht en Jacuzzi of Junior Suites Romantic met een 
rond bad te boeken.
Het meest luxe wat u zich maar kunt wensen is de Suite de Luxe met apart zitgedeelte en een 
design hydromassagebad of minizwembad. Gewoon SunSki even mailen of bellen voor prijzen en 
beschikbaarheid.

Het hotel beschikt over een fitness op de eerste 
verdieping met daarin o.a.: een Finse sauna, 
Turkse sauna, jacuzzi, een ijsbad en een 
verwarmd binnenbad.

Verder zijn massages en schoonheids-
behandelingen mogelijk (fitness, zwembad en 
sauna's zijn gratis). In het hotel vindt u verder een 
lounge met Wifi en internet, een gezellige bar met 
minimaal 1x per week entertainment en een goed 
selfservice restaurant. Dit is ook een aanrader 
voor de lunch. Aan de selfservice grenst een 
groot zonneterras op het zuiden, met heerlijke 
ligstoelen. Hét adres om 's middags aan te skiën 
voor de lunch.

Het mooie en stijlvolle restaurant "La Marmita" heeft een eigentijdse keuken. In het andere (grill) 
restaurant "La Vaqueria"' geniet u van de traditionele Andorraanse en Catalaanse keuken.
U verblijft hier op basis van halfpension met een uitgebreid ontbijtbuffet en het culinaire à la carte 
diner, waarbij mooie wijnen te bestellen zijn. Er is in het hotel ook nog een aparte kamer om wijnen 
te proeven.

Superior room Junior Suite Romantic

SUNSKI 
Luxe Hotel 
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Grau Roig
Boutique & Spa hotel

**** (Superieur) Halfpension
Datum Auto Vlieg
11-12-21 1666 1821
18-12-21 1874 2039
25-12-21 2495 2660
01-01-22 2444 2609
08-01-22 1873 2028
15-01-22 1944 2099
22-01-22 1977 2132
29-01-22 1999 2154
05-02-22 2159 2314
12-02-22 2340 2495
19-02-22 2522 2687
26-02-22 2522 2687
05-03-22 2055 2210
12-03-22 1977 2132
19-03-22 1823 1978
26-03-22 1640 1795
02-04-22 1706 1861
09-04-22 1977 2132

Toeslag Kerst: Volwassen en kind vanaf 12 jr € 90
Toeslag Oud/Nieuw: Volw. € 300 kind 12 t/m 16 jr € 175

Toeslag Single: op aanvraag 
Korting 3e en 4e persoon: op aanvraag 

Kinderkorting: op aanvraag



pas de la casa
HOTEL Catalunya****

Midden in het centrum van El Pas vindt u hotel 
Catalunya. Hier trokken de skiërs al voorbij in de 
tijd dat wintersport nog maar net in opkomst 
kwam. Voor Andorra was dat het eerst in Pas de 
la Casa. In dit skigebied had men ook de eerste 
skilift die draaide op een vrachtwagenmotor! 
Voor de kenners: tegenover Esport Olimpia en 
dichtbij de Ticket office van het skistation. Het is 
een net en schoon hotel met kamers voor 2 tot 3 
personen met douche of bad en toilet. Uiteraard 
ontbreekt het niet aan een TV op de kamer en er 
is Wifi.
Het hotel is omringd door barretjes en terrasjes 
en het skiën is dichtbij.
 
Verblijf is hier op basis van halfpension. Alles in 
buffetvorm. Dus u zoekt in Pas de la Casa een 
redelijk en betaalbaar hotel *** in het levendige centrum? 
Dan is Catalunya een heel goede keus!
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Hotel Catalunya
**** Halfpension

Datum Auto Vlieg
11-12-21 311 466
18-12-21 424 589
25-12-21 736 901
01-01-22 556 721
08-01-22 443 598
15-01-22 443 598
22-01-22 536 691
29-01-22 536 691
05-02-22 536 691
12-02-22 586 741
19-02-22 599 764
26-02-22 599 764
05-03-22 443 598
12-03-22 443 598
19-03-22 443 598
26-03-22 311 466
02-04-22 443 598
09-04-22 443 598

Toeslag Oud/Nieuw: Volw. € 70 / kind 6 t/m 12 jr € 40
Toeslag Single: 50%

Korting 3e en 4e persoon: 15/20%
Kinderkorting: 6 t/m 12 jr 50%

2524

Vroegboekkorting:

15% t/m 15-11-21

10% t/m 15-12-21

pas de la casa
HOTEL Caribou****

In het rustige gedeelte van El Pas de la Casa 
vindt u het moderne hotel Caribou. 
U beschikt hier over een ruime nette kamer van 
18 m2 met comfortabele bedden van 90 x 200 cm.
In de complete badkamer is ook een haardroger 
aanwezig. 
Het hotel behoort o.a. net als hotel Sporting tot 
dezelfde hotel-groep. Qua goede kwaliteit 
hebben wij hier al jarenlang ervaring mee. Ook 
hier krijg je waar voor je geld.
Op de bovenste verdieping van het hotel is een 
leuke bar met een prachtig uitzicht over Pas en 
over de pistes.
Parkeren kan voor de deur of in een van de 
parkeergarages van Pas.
Uw verblijf is hier op basis van Bed and Breakfast.
Op aanvraag zijn ook de nabijgelegen Apparte-
menten Caribou te boeken. Deze zijn in 2 types: 
tot 4 en tot max. 6 personen. Prijs per apparte-
ment/studio is vanaf € 999,00 per week.

300

Hotel Caribou
**** Bed and breakfast

Datum Auto Vlieg
11-12-21 - -
18-12-21 586 751
25-12-21 936 1101
01-01-22 814 979
08-01-22 630 785
15-01-22 508 663
22-01-22 508 663
29-01-22 508 663
05-02-22 630 785
12-02-22 699 854
19-02-22 718 883
26-02-22 718 883
05-03-22 508 663
12-03-22 455 610
19-03-22 455 610
26-03-22 333 488
02-04-22 333 488
09-04-22 398 553

Korting 3e persoon: 20%

soldeU HOTEL XALET MONTANA***

Tegen het centrum van Soldeu vindt u het mooie 
hotel Montana. Het hotel is zo fraai ingericht dat 
de regering van Andorra zelfs een foto van het 
interieur heeft geplaatst in een verkoopbrochure
van Andorra. Er is hier veel van hout gebruik 
gemaakt wat eigenlijk niet veel voorkomt in de 
Pyreneeën. De inrichting straalt hierdoor veel 
warmte uit en het oogt knus en huiselijk. Alle 
kamers hebben TV (satelliet) en telefoon.
Vrijwel alle kamers liggen op het zuiden. U geniet 
hier van een prachtig uitzicht. De badkamer is 
compleet ingericht en heeft een geheel gerestylde 
badkamer met inloopdouche, haardroger en een
toilet.
In de fraaie lounge is het na een fijn diner genieten 
bij de open haard. Om lekker te relaxen is er 
bovendien een zwembad, sauna, en een jacuzzi 
(tegen betaling € 10 p.p.p.d).
U kunt uw ski- of snowboarduitrusting gratis 
opbergen in de verwarmde skistalling. Deze 
bevindt zich bij Esport Calbo. In het gebouw 
van de Gondel. Ski’s pakken en instappen dus! 
Parkeren kan gratis op de parkeerplaats van het
hotel. U verblijft hier op basis van Bed and 
Breakfast; 's ochtends is er een uitgebreid warm 
/koud ontbijt-buffet en het diner bestaat uit een 
warm/ koud buffet met vanzelfsprekend salades. 
Bij de desserts heeft u altijd meerdere keuzes.
 
Graag bij de boeking doorgeven of u 2 losse 
bedden wilt (Twin) of een dubbel bed (Double).

Geef het bij boeking ook even door als u 
bijzondere wensen heeft voor uw kamer. Ligging, 
verdieping, kamers naast elkaar etc.
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Hotel Xalet Montana
*** Bed and Breakfast

Datum Auto Vlieg
18-12-21 583 748
25-12-21 758 923
01-01-22 828 993
08-01-22 683 838
15-01-22 526 681
22-01-22 691 846
29-01-22 808 963
05-02-22 808 963
12-02-22 808 963
19-02-22 828 993
26-02-22 840 1005
05-03-22 721 876
12-03-22 706 861
19-03-22 569 724
26-03-22 526 681
02-04-22 554 709
09-04-22 706 861

Bijboeken Halfpension op aanvraag
Toeslag Single: 100%

Korting 3e en 4e persoon: niet mogelijk
Kinderkorting: Hotel alléén voor 14+

Vroegboekkorting: Geen



pas de la casa HOTEL Cristina ***

Hotel Cristina is centraal gelegen in Pas de la 
Casa op 50 meter vanaf de piste. Het is een 
geheel gerenoveerd hotel met 50 kamers 
verdeeld over 4 verdiepingen met de lift te 
bereiken.
De kamers in Cristina zijn voor 2 tot maximaal 4 
personen (duplex). Ze hebben allen een complete 
badkamer met haardroger.
Op de 1e verdieping bevindt zich het restaurant 
waar u geniet van een uitgebreid ontbijtbuffet. 
Het diner is ook in de vorm van buffet waarbij het 
hoofdgerecht kan worden uitgekozen en aan 
tafel wordt gereserveerd. Bij de bar is een zaal 
met spelletjes.

U kunt gebruik maken van de gratis skilockers.
Parkeren is mogelijk voor ca. € 16 per dag.

pas de la casa Hotel magic pas****

Het hotel Magic Pas is gunstig gelegen midden in de 
plaats Pas de la Casa in een van de winkelstraten. Er zijn 
volop terrasjes, café’s en bars in de buurt.
De skiliften liggen op zo’n 200 meter vanaf het hotel. Het 
hotel heeft 97 kamers en is, zeker voor Pas de la Casa, 
prettig geprijsd. In het hotel vindt u een bar, TV kamer en 
een zaal met o.a. biljart en tafelvoetbal.
Verder is er een Finse sauna, een Turkse sauna en een 
jacuzzi. Gebruik Spa € 3 per keer. Tegen betaling kunt u 
gebruik maken van een zonnebank. Onder het hotel is 
(tegen betaling) een parking en per kamer is er een 
verwarmde skilocker. De kamers zijn netjes ingericht en 
hebben satelliet TV, minibar en telefoon. Verder beschikt u 
over een compleet ingerichte badkamer. Het is tevens 
mogelijk om een 3- of 4-persoonskamer te boeken. U 
verblijft hier op basis van halfpension. Zowel het ontbijt 
als het diner is in de vorm van een uitgebreid buffet. Ook 
is er ‘show cooking’. 

Hotel C ristina
*** Halfpension

Datum Auto Vlieg
11-12-21 333 488
18-12-21 586 751
25-12-21 936 1101
01-01-22 753 918
08-01-22 508 663
15-01-22 508 663
22-01-22 508 663
29-01-22 630 785
05-02-22 699 854
12-02-22 699 854
19-02-22 718 883
26-02-22 718 883
05-03-22 508 663
12-03-22 455 610
19-03-22 455 610
26-03-22 333 488
02-04-22 333 488
09-04-22 398 553

Toeslag Oud/Nieuw: Volw: € 70 / kind t/m 11 jr € 35
Toeslag Single: op aanvraag.

Korting 3e en 4e persoon: 20%
Kinderkorting: t/m 11 jr 50%
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pas de la casa HOTEL Sporting****

Hotel Sporting is een 4 sterren hotel gelegen 
aan de voet van de pistes van Grand Valira in 
Pas de la Casa. Het is een middelgroot hotel 
met zo'n 80 kamers met alle comfort die je mag 
verwachten van een hotel met 4 "Estrellas". Het 
hotel beschikt over 5 verdiepingen met de 2 
liften te bereiken.

 In de nabije omgeving zijn meerder bars, clubs 
en winkels te vinden. Je zou kunnen zeggen dat 
alles wat je maar in Pas de la Casa te vinden is, 
dichtbij is. 
Voor het ontbijt en diner (beide buffet) is er een 
sfeervol restaurant met een schitterend 
(letterlijk en figuurlijk) uitzicht op de pistes van 
"El Pas". Uiteraard is er een bar in het hotel en 
als je dan toch in het hotel blijft dan is het 
heerlijk ontspannen in de Spa (gratis). 

De wintersportuitrusting kan gratis gestald 
worden in de lockers.

De kamers zijn voor maximaal 4 personen. De 
3e en/of 4e persoon slapen op hun slaapbank 
van 180 x 80 cm. Zijn de standaardkamers 
volgeboekt dan kunt u kiezen voor een Junior 
Suite voor maximaal 5 personen.

50

Hotel SPORTING
**** Halfpension

Datum Auto Vlieg
11-12-21 376 531
18-12-21 648 813
25-12-21 1097 1262
01-01-22 960 1125
08-01-22 648 803
15-01-22 648 803
22-01-22 648 803
29-01-22 744 899
05-02-22 849 1004
12-02-22 859 1014
19-02-22 871 1036
26-02-22 871 1036
05-03-22 586 741
12-03-22 586 741
19-03-22 586 741
26-03-22 376 531
02-04-22 376 531
09-04-22 454 609

Toeslag Oud/Nieuw: Volw. € 80 / kind t/m 11 jr € 40
Toeslag Single: op aanvraag.

Korting 3e en 4e persoon: 20%
Kinderkorting: t/m 11 jr 50%
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Toeslag is € 160 p.p.p.w. en voor de 3e t/m 5e 
persoon 50%.
De kamers zijn van ca. 25 m2 (2 pers.) tot 29 m2.       
Er is een flatscreen TV, gratis kluisje en een 
complete badkamer met haardroger. 

Let op! Óók het populaire Cristina is door de 
jaren al heel snel volgeboekt. Beslis tijdig.

Let op! Het populaire hotel Sporting is elk jaar 
al heel snel volgeboekt. Wees er op tijd bij!

goede recensies! 

Hotel Magic Pas
**** Halfpension

Datum Auto Vlieg
11-12-21 389 544
18-12-21 530 695
25-12-21 921 1086
01-01-22 695 860
08-01-22 553 708
15-01-22 553 708
22-01-22 671 826
29-01-22 671 826
05-02-22 671 826
12-02-22 733 888
19-02-22 733 898
26-02-22 733 898
05-03-22 553 708
12-03-22 553 708
19-03-22 533 688
26-03-22 389 544
02-04-22 533 688
09-04-22 553 708

Toeslag Oud/Nieuw: € 100 volw.
€ 60 kind t/m 12 jr, € 25 kind 2 t/m 5 jr

Toeslag Single: 50%
Korting 3e en 4e persoon: 

15% resp 20%
Kinderkorting: 

t/m 5 jr gratis 6 t/m 12 jr 50%

Vroegboekkorting:

15% t/m 15-11-21

10% t/m 15-12-21



Skischool:
In de Internationale skischolen wordt les gegeven in de 
Engelse taal en uiteraard in de talen van het land, 
Catalaans, Frans en Spaans. Inmiddels zijn er in een 
aantal skigebieden ook Nederlandse skileraren. Wij 
kunnen echter niet garanderen dat u les krijgt van een 
Nederlandse skileraar. U kunt in Vall Nord inschrijven voor 
5 dagen les totaal 19 uur en in Grand Valira voor 5 dagen 
totaal 15 uur. De lessen zijn voor zowel ski als snowboard. 
De lessen zijn van maandag t/m vrijdag. Ook zijn er privé 
lessen te boeken met een deelname van 1 tot 6 personen. 
Vanaf 6 jaar kunnen kinderen in een kinderklasje van 5 x 3 
uur.

Skihuur/carving:
De huurski's van de skishops waarmee SunSki in Andorra 
samenwerkt zijn tegenwoordig allemaal carve ski's. De 
gewone alpine ski's van jaren geleden komen er bijna niet 
meer voor. Als in de teksten dan ook gesproken wordt 
over ski's dan kunt u dit lezen als carve-ski's. Daarmee 
worden de standaard carve-ski's bedoeld, niet de extreme 
carveski's. Deze ski's zijn van de standaard kwaliteit.

Après ski:
Vele nog betaalbare en gezellige aprés skimogelijkheden 
vindt u in de plaatsen Arinsal, La Massana, Soldeu/El 
Tarter en in Pas de la Casa. Veelal is er live muziek 
waardoor het ook ná  het skiën genieten is.

Reisdocumenten:
U dient in het bezit te zijn van een geldig Nederlands 
identiteitsbewijs. Niet-Nederlanders kunnen bij hun 
ambassade informeren aan welke formaliteiten zij moeten 
voldoen. 
Na betaling van de volledige reissom sturen wij u zo'n 7 
dagen voor vertrek alle benodigde reisbescheiden. 
Neemt u direct contact met ons, óf uw reisbureau op 
wanneer u deze 5 dagen voor vertrek nog niet ontvangen 
mocht hebben.

Enquête:
Bij uw reisdocumenten ontvangt u een enquêteformulier. 
Wij willen graag van u vernemen hoe u denkt over de door 
SunSki georganiseerde vakantie. Wij verzoeken u dan ook 
dit formulier in te vullen en naar ons op te sturen. 
Het maakt het ons mogelijk de kwaliteit van de reis te 
controleren en daar waar mogelijk te verbeteren. 

Douane/Uitvoer:
Andorra behoort niet tot de EU. Wel is het zo dat u maar 
een beperkte hoeveelheden goederen mag meenemen 
naar Nederland, zoals 200 sigaretten, 1 liter sterke drank 
en 50 gram parfum per persoon. Doordat er maar 4,5% 
BTW(IGI) geheven wordt en omdat ze de accijns nog niet  
hebben uitgevonden is Andorra voor bovenstaande zaken 
nog spotgoedkoop!

Reserveringen:
Degene die de reis reserveert en als eerste op de 
boekingsbevestiging vermeld is, geldt als contactpersoon 
voor de deelnemers die hij aanmeldt.

Rijbewijs/autohuur:
Het is mogelijk ter plaatse een auto te huren. U moet dan  
wel ten minste 21 jaar zijn en het rijbewijs moet ten minste  
1 jaar in uw bezit zijn.

Onvolkomenheden:
Mocht het voorkomen dat u ter plaatse een fout of 
onvolkomenheid in de uitvoering van de reis ontdekt, 
meldt u dit dan direct bij de verantwoordelijke verstrekker  
van de dienst en bij de reisleiding van SunSki.

Bagage:
Wij adviseren u een praktische hoeveelheid bagage mee 
te nemen. Als deze even tijdelijk gestald moet worden in 
de accommodatie dan is het handig als u dit in 1 keer op 
kunt pakken.
Gebruik de handige SunSki bagagelabels die wij 
meesturen met de reisdocumenten

Voorbehoud:
De aanbiedingen van reizen in ons programma zijn 
vrijblijvend en kunnen door SunSki worden herroepen. Dit 
zal bijvoorbeeld kunnen gebeuren als een reis is 
volgeboekt of zelfs indien er te weinig deelname voor een 
reis is op een bepaalde datum. Bij busreizen is de 
minimale deelname 20 personen. Alle vermelde prijzen 
zijn onder voorbehoud van drukfouten.

Prijswijziging:
SunSki behoudt zich het recht voor om de reissom te 
wijzigen indien wijzigingen in vervoerskosten of 
verschuldigde heffingen daartoe aanleiding geven. De 
verhoging van de kosten zullen daarbij netto worden 
doorberekend. Alle in de gids vermelde prijzen zijn in 
Euro's.

Preferenties en garanties:
Een aan ons doorgegeven voorkeur (preferentie) wordt 
door ons ter kennisgeving aan de accommodatie-
verschaffer doorgegeven. Wilt u de garantie dat een 
bepaalde voorziening ook aanwezig is (b.v. balkon) en is 
dit voor u doorslaggevend voor het al dan niet boeken van

 
een reis, dan kunnen wij dit in veel gevallen garanderen na 
in contact te zijn getreden met de accommodatie-
verschaffer. De hiervoor door ons gemaakte kosten zullen 
netto aan u worden doorberekend.

Extra SunSki Garantie:
De afstanden die in de gids vermeld staan kloppen. Daar  
staan wij als Andorra Specialist voor in! Hierbij moet u met  
name denken aan de afstand van de hotels tot aan de  
skilift, tot aan het skigebied of tot aan het dorp of centrum.
U zult ter plaatse dus zien dat al onze opgaves gewoon  
juist zijn. Handig om nu alvast te weten dat u daar van op 
aan kunt!

Verzekeringen:
Wij adviseren u goed verzekerd op reis te gaan omdat het 
ziekenfonds of uw verzekeringsmaatschappij lang niet 
altijd alle kosten voortvloeiend uit ziekte of ongeval in het  
buitenland vergoed. Sluit u dus liever een reis-  ongevallen 
en bagageverzekering af, waarbij een aanvullende ski- en/
of langlaufverzekering in principe ook  onontbeerlijk is. De 
premie is € 2,92 p.p.p. dag. Dit is inclusief wintersport 
dekking, ongevallen, geneeskundige kosten en er is géén 
eigen risico op de bagage. 
Met een annuleringsverzekering (premie ca. 6,66% v.d. 
reissom) verzekert u zich tegen overmacht; als u door 
ziekte of andere dringende omstandigheden niet op reis 
kunt gaan en de daarvoor door u aangevoerde reden 
onder de polisvoorwaarden valt, dan krijgt u uw reisgeld 
terug.
Mocht u vroeger terug moeten keren naar Nederland dan 
worden de overgebleven vakantiedagen aan u 
terugbetaald naar evenredig deel van de reissom. Dit 
geldt tevens voor de skipassen, les en huur als u deze in 
Nederland heeft geboekt en heeft meeverzekerd.
Poliskosten: € 4,25

Verzorging:
Indien u halfpension heeft geboekt betekent dit dat de 
verzorging op de dag van aankomst begint met het diner 
en eindigt met het ontbijt op de dag van vertrek. Bij logies/ 
ontbijt is er ontbijt vanaf de dag ná aankomst.

Aankomst en vertrek:
Dag van aankomst en vertrek in of uit uw accommodatie  
is zaterdag. Op de dag van aankomst is uw hotelkamer in 
de regel vanaf 13.00 uur beschikbaar.  Op de vertrekdag 
dient u uw accommodatie om 10.00 uur  te verlaten zodat 
deze kan worden schoongemaakt voor  de volgende 
gasten. Kunt u niet voor 18:00 uur op de bestemming zijn 
belt u dan uw  accommodatieverschaffer (tel. nr. staat in 
uw  Reispapieren) zodat deze uw kamer/appartement 
voor u  beschikbaar houdt.

Reisduur:
In de tabellen is de prijs en de reisduur 7 nachten en 7 
dagen verzorging. Het zijn, zo men dat noemt, 8 daagse 
reizen. Verblijft u 2 weken dan is dat een 15-daagse reis.

Groepsreizen:
Voor groepen vanaf 10 personen kan SunSki speciale 
aanbiedingen maken. Hotels en appartementen uit onze 
brochure, maar ook andere accommodaties zijn mogelijk. 
Wij kunnen in Andorra vrijwel ieder hotel of appartement 
boeken. Busreizen op dit moment niet mogelijk. 

De terugreis:
De juiste vertrektijd hoort u 1 dag voor vertrek van onze  
reisleiding.

Het programma:
Dit reisprogramma is op 21 september 2021 in druk 
gegeven. Alle vermelde gegevens zijn gebaseerd op 
zoals ze op dat moment bij SunSki bekend waren en 
zijn afhankelijk van bestuurlijke besluiten in Andorra en 
het gereedkomen van in aanbouw zijnde faciliteiten.
Op al onze aanbiedingen zijn de algemene voorwaarden 
van toepassing zoals gedeponeerd bij de KvK voor de 
Veluwe en Twente te Apeldoorn. 
SunSki treedt op als touroperator, d.w.z. samensteller 
van pakketreizen. Voor wat betreft het busvervoer 
treden wij op als agent van een vervoersmaatschappij. 
Voor alle verdere diensten (bijvoorbeeld skischool, 
skiverhuur, enz.) die wij daarnaast leveren bemiddelen 
wij tevens als agent van de desbetreffende verstrekker.

Piste hotel / Piste appartement:
De bij deze accommodaties geplaatste 
merkjes geven de afstand aan tot aan de 
dichtstbijzijnde skilift. De hotels en 
appartementen liggen direct aan- of in het 
dorp dat aan de skipiste ligt. De maximale 
afstand voor een pistehotel of appartement 
tot aan de skilift is 500 meter. Bij SunSki zijn 
vrijwel alle hotels pistehotels!

Prijslijsten:
De vermelde data zijn altijd de aankomstdagen. In de 
prijzen is, indien van toepassing, de korting verrekend 
voor langer verblijf. (7+ nachten)
Aankomst op andere data op aanvraag mogelijk. Bij 
minder dan 7 nachten ligt de prijs per nacht hoger omdat 
er dan geen sprake is van langer verblijf.
Eventuele vroegboekkorting gaat nog van de prijs van 7 
nachten af. Let op de geldigheidsdata.
De bij de hotels vermelde prijzen zijn altijd per persoon 
per week o.b.v. minimaal 2 personen. Als er een korting 
voor de 3e en 4e persoon van toepassing is dan is dat 
erbij vermeld.
Bij appartementen is de prijs per appartement per week 
op basis van Logies.

Vroegboekkorting:
Deze korting wordt gegeven door het hotel en kan worden 
herroepen.

Kinderkorting:
Kinderen krijgen korting op het hotel indien ze bij de 
ouders op de kamer verblijven in extra bedden op de 
kamer en zover van toepassing. 
Kinderen t/m 1 jaar gratis. Eventueel babybedje ter 
plaatse betalen.
Van 2 tot 11 jaar 20% korting. Kijk bij de accommodatie of 
er een afwijkende kinderkorting van toepassing is.

Reserveringskosten:
Deze bedragen € 25 per party per boeking van max. 8 
personen. SunSki berekent geen verdere bijkomende 
kosten als administratie of boekingskosten.
Voor boekingen uit het buitenland vragen wij € 30 
reserveringskosten.

Wijziging boeking:
Indien op uw verzoek een boeking gewijzigd moet worden 
berekenen wij daarvoor € 27 wijzigingskosten.

Langer verblijf:
Indien u 2 weken reist dan telt u de prijs van de 2e week 
bij de reissom van de eerste week op.

Moeilijkheidsgraad skipistes:
Groen: beginners
Blauw: gemakkelijke brede piste
Rood: pittige afdaling
Zwart: het steilst, zeer moeilijk

Hotelclassificatie:
***** eerste klas super comfort
**** eerste klas
*** comfortabel

U kunt eenvoudig thuis boeken.

U belt SunSki 0547 - 26 00 50, vertelt met welke reis en op welke

datum u meewilt en u krijgt binnen enkele dagen uw

boekingsbevestiging thuisgestuurd.

Boeken via Internet kan ook op sunski.nl - Email: reserveringen@sunski.nl

 © 2021 SunSki
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