
ANDORRA AUTÈNTICA 

Pla del tour:  

 
• 10h00 - Sortida del Funicamp o altre punt de trobada 
• Visita de la vall dels cortals d'Encamp 11h00  
• Instal·lació a la capella romànica de St Jaume dels Cortals (s.X) 

Visionat del reportatge naturalesa «Calotritó» (Andorra i Pirineus) 
Degustació de productes autòctons elaborats a Andorra  
Visionat audiovisual «L'última transhumància»  

• 13h00 - Tornada al Funicamp 

Vall dels Cortals, capella s.X, audiovisuals, degustació de productes locals 

Cultura                              Natura 

TEMPORADA CAPACITAT HORARI TARIFA/pers. 

Tot l’any 
De 5 a 35 pers. 

o mínim de 150 € 
10h/13h o 17h/20h 

30 € sense transport 
36 € amb transport 

idiomes Tipus de visita 

Activitat subjecta a les condicions meteorològiques. 
Els productes per a degustar es serveixen en safata individual i son una sorpresa, per 
aquesta raó no els divulguem. 

Més detalls:  
 
• La vall dels Cortals d'Encamp es troba entre 1900 i 2500 m i ofereix vistes espectaculars. 
• La capella de Sant Jaume a estat restaurada i permet acollir fins a 35 persones.  
• A l'interior es troba un dispositiu de projeción d'audiovisuals, en una atmosfera íntima i 

autèntica.  
• El reportatge «Calotritó» de gran qualitat, difós a les escoles, permet descobrir imatges 

de la naturalesa salvatge d'Andorra i els Pirineus.  
• Els visitants degustaran productes locals, tradicionals, elaborats a les valls andorranes.  
• Si així ho desitgen, podran comprar-los a la fi de la visita.  
• Es mostraran curts audiovisuals sobre la fabricació d'aquests.  
• Si els clients arriben amb bus propi, el guia VA pujarà a bord a nivell de la capella, per 

recórrer la vall dels Cortals i comentar els aspectes més pertinents.  
• A l'hivern preveure roba calenta. Els desplaçaments es realitzaran en vehicles 4x4. 
 

• En cas d'anul·lació es podrà canviar de dates, ruta alternativa o devolució import total.  
• Horaris modificables segons necessitat del grup  
• Transport propi client: el client es desplaça pel seu compte fins a els cortals, només grups 

amb autobus propi. 


