
TOUR 4X4 

LLACS I MARMOTES 

Esquema del tour :  
 
• 09h00 - Sortida de l’hotel o punt de trobada 
• 09h30 – Arribada a les pistes d’esquí de Grau Roig (Grandvalira). Pujada en 4x4 fins al llac 

de Cubil on farem un passeig fins a l’Orri (300m en plà). El guía comentarà l’història 
d’Andorra i les seves tradicions. 

• Pujada fins a la collada d’Enradort a 2500m de altitud. Allà pararem uns minuts per gaudir 
de les vistes privilegiades sobre Andorra i els Pirineus. 

• Baixada fins al primer llac de Pessons (la zona compta uns 16 llacs) on podrem pendre 
algun refresc a la terrassa del refugi. 

• 13h00 – Retorn a l’hotel 

Llacs d’alta muntanya, marmotes, vistes panoràmiques 

TEMPORADA CAPACITAT HORARI TARIFA/pers. 

Finals maig fins mig 
octubre 

De 4 a 45 pers. 
o mínim 150 € 

9h/13h o 15h/19 40 € 

Cultura                              Natura 
idiomes Tipus de visita 

Més detalls : 
 
• Durant el trajecte, el guia comentarà la història d’Andorra i les seves particularitats. 
• L’avistament de marmotes es realitzarà durant bona part del recorregut, i es podran 

observar des del mateix vehicle.(en temporada) 
• El desplaçament es realitzarà en vehicles 4x4 previstos a tal efecte (Sprinter Mercedes 

4x4, LandRover). 
• Preveure roba d’abrig i sabates cómodes per a desplaçar-se en entorn natural. Preveure 

protecció solar els dies de forta incidència (gorra, crema, o lo que sigui necessari). 
• El tour es realitza en un entorn natural, per tant seguirem les normes bàsiques de respecte 

i protecció de la natura (veure turisme responsable a la web). 
 

• L’inici i la fi de la temporada dependrà de la quantitat de neu. 
• En cas d’anul·lació, possibilitat d’un tour alternatiu, aplaçament de dates o devolució de 

l’import. 
• Horaris modificables segons necessitats del grup (reservar amb antelació). 

•  Activitat subjecta a les condiciones meteo. 
•  Malgrat les marmotes siguin sempre presents, no podem garantir llur avistament ja que es 

tracta de fauna salvatge. 


