
 

Grandvalira i Ordino Arcalís 

ofereixen aquest estiu el forfet 4 Valls 
 

El forfet 4 Valls inclou l'accés al Mon (t) Magic Family Park de Canillo, al 
Funicamp amb excursió en bus 4x4 fins al llac de Pessons inclosa, la 

possibilitat de practicar golf a Soldeu, així com la pujada en telecabina de 
Tristaina i el telecadira de Creussans d'Ordino Arcalís 

 

Les estacions de Grandvalira Resorts, Grandvalira i Ordino Arcalís, han creat per a aquest 
estiu el forfet 4 Valls, una passada que permet el visitant gaudir de la natura col·leccionant 
noves aventures ja sigui en parella, família o amb amics. Es tracta d'un forfet vàlid a partir 
dels dies 12 i 13 de juny. L'estrena oficial de la resta d'instal·lacions i activitats de les 
estacions de Grandvalira Resorts serà el dia 19 de juny. 

 

La temporada d'estiu a Grandvalira Resorts acabarà el dia 12 d'octubre. La passada, que es 
podrà consumir en dies no consecutius, donarà accés a diverses activitats a Grandvalira i a 
Ordino Arcalís, i es podrà adquirir tant a les taquilles com a les webs de www.grandvalira.com 
i www.ordinoarcalis.com. 

 

Tant els amants del golf com aquells que vulguin provar per primera vegada podran practicar 
aquest esport al practice de camp Golf Soldeu, el més alt d'Europa (2.250 metres). S'arriba 
amb el telecabina Soldeu, també inclosa en el forfet 4 Valls. 

 
Al Mon (t) Magic Family Park, al sector de Canillo, el forfet 4 Valls inclou la pujada i la baixada 
en telecabina de Canillo, així com una passada al Màgic Gliss, un tobogan de muntanya de 
555 m. 
 

En les instal·lacions del Mon (t) Magic Family Park de el sector de Canillo la diversió està 
assegurada amb la tirolina de 550 m de longitud que travessa el llac del Forn. Per als més 
petits, el Mon (t) Magic Family Park seguirà oferint multitud d'activitats i jocs com cotxes a 
pedals, el acrojump, el minigolf i llits elàstics, entre d'altres. I a la zona de l'Estany del Forn, 
seguiran les activitats de patins i piragües, així com el múixing d'estiu per a passejar en 
trineus arrossegats per gossos. 

 

I, finalment, el forfet 4 Valls ofereix als amants del senderisme, l'aire fresc i la natura en estat 
pur la possibilitat de gaudir de les vistes que ofereix Ordino Arcalís gràcies als viatges 
panoràmics en telecabina Tristaina i el telecadira de Creussans , el més alt d'Andorra (2.625 
m.), on espera al visitant una de les principals novetats de l'estiu, un nou i espectacular 
reclam turístic al País dels Pirineus. Aprofitant el viatge, és obligada la visita als extraordinaris 
Llacs de Tristaina, Reserva de la Biosfera per la UNESCO, com tota la Vall d'Ordino. 

 

 

http://www.ordinoarcalis.com/


 

 

FORFET 4 VALLS  

Forfet “4 Valls” 2 entrades – 29 € 

Forfet “4 Valls” 3 entrades– 38 € 

Forfet “4 Valls” 4 entrades– 45 € 

 

El client podrà escollir, segons la durada, entre 2, 3 o 4 entrades respectivament de manera 
no consecutiva durant tot l'estiu i segons dates d'obertura de cada sector. Igualment podrà 
escollir 1 entrada diferent cada visita o repetir la mateixa: 

 

• Entrada 1: Telecabina de Canillo-Mon(t) Magic Family Park + 1 Baixada en el Màgic 
Gliss 

• Entrada 2: Telecabina de Soldeu + 1 Practice Golf  

• Entrada 3: Funicamp + excursió en bus 4x4 fins el Llac de Pessons 

• Entrada 4: Telecabina Tristaina (Ordino-Arcalís) + Telecadira de Creussans  
 

* Tots els forfets són de peató (pujada i baixada) 

* Es pot consumir més d’ una entrada en un mateix dia  

 


