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© Forfets de dies consecutius.

1. Forfet Júnior (12-17 anys): nascuts entre el 
2003 i el 2008. Document acreditatiu obligatori.

2. Forfet Infant (6-11 anys): nascuts entre el 2009 
i el 2014. Document acreditatiu obligatori.

3. Assegurança: s’ha d’adquirir en el procés de 
compra del forfet o a les taquilles de l’estació, 
abans del primer dia d'ús. En cap cas es podrà 
adquirir si el forfet ja ha estat utilitzat. Novetat: 
Reimpressió sense cost del forfet en cas de 
pèrdua.

FORFAITS
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ACTIVITATS
Raquetes de neu
Excursions de raquetes de neu amb guia (inclou 
material). Possibilitat de lloguer de raquetes sense 
excursió, contractació directa al centre d'activitats. 
Activitat a partir de 6 anys. Mínim 2 persones, si la 
reserva és per a una persona, s'aplicarà un suple-
ment obligatori del 50%.

Construcció Iglú - Grau Roig
Activitat per conèixer les tècniques de construcció 
d'un iglú esquimal genuí. A partir de 6 anys. Mínim 
2 persones, si la reserva és per a una persona, 
s'aplicarà un suplement obligatori del 50%.ment 
obligatori del 50%.
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Esqui de fons - Grau Roig
A partir de 6 anys. (1) Paquet per a un dia. Mínim 
4 persones.

Múixing - Grau Roig
Trineu arrossegat per gossos per camins nevats o 
també pots conduir el trineu.
(1) Tots aquests preus són per persona.
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Motos de neu - Grau Roig
Motos amb capacitat màxima de 2 persones. A 
partir de 18 anys. Els nens a partir de 6 anys 
poden participar acompanyats d'un adult.
(1) Tots aquests preus són per moto.

Tirolina - Canillo
Horari: a partir de les 10:00 h. S'ha de disposar de 
forfet (vianant o esquiador).
Tàndem (nen + adult): nens entre 20kg i 40 kg, 
pes mínim en conjunt (nen + adult) 80kg, pes 
màxim en conjunt (nen + adult) 150kg.
(1) Tots els preus són per persona.
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Snake Gliss - Soldeu
És una activitat que consisteix en un conjunt de 
trineus articulats que faran la baixada des del Pla 
d’Espiolets fins el poble de Soldeu seguint les 
pistes Astoret, Ós i Bosc Fosc.
Conduït per un monitor, l’Snake Gliss és apte a 
partir dels 3 anys i tindrà lloc a la tarda amb 
l’última neu, un cop les pistes hagin tancat.

Magic Gliss - Canillo
És un tobogan de 555 metres de baixada i 180 de 
pujada, on grans i petits podran gaudir d'un altre 
entreteniment durant la jornada d'esquí.

L'atracció, pot arribar a velocitats de 40 km/h, està 
pensada per a tots els públics a partir de 3 anys, 
encara que els menors de 8 anys amb alçada 
inferior a 135 cm hauran d'accedir acompanyats 
d'un adult.

L'accés a l'activitat es pot fer per pista o mitjançant 
el telecabina de Canillo.

(1) Tots els preus són per persona.

Horari: a partir de les 10h00. S'ha de disposar de 
forfet (vianant o esquiador).

1. Nens a partir de 3 anys. Menors de 8 anys han 
d'anar acompanyats d'un adult, així com els de 8 
anys si la seva alçada no supera o és igual a 135 
cm. (pes màxim conjunt 140 kg)
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El preu de les activitats no inclou l’assegurança i 
es pot contractar a banda. L’assegurança cobreix 
exclusivament totes les activitats que es realitzen 
dins el domini esquiable.

2 M

Recorda

116COVID
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ESCOLA D’ESQUÍ

Modalitats: esquí alpí o snowboard

Cursos de snowboard disponibles per a nens de 
6-11 anys a: Canillo-El Tarter-Soldeu. Resta de 
sectors, a partir 12 anys.

El client haurà de presentar-se a l'escola 30 
minuts abans de l'horari confirmat en el moment 
de la compra. En cas que l'horari no estigui confir-
mat, serà obligatori presentar-se a l'escola abans 
de les 10h del matí.

DIES DE SORTIDA: DILLUNS, excepte la classe 
col·lectiva Cap de Setmana, que comença el 
dissabte i dates de sortides especials.
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OBSERVACIONS:
Preus per persona, màxim 10 persones* per moni-
tor. Preus vàlids si es comencen les classes tots 
els dies al mateix horari.

Per assegurar una adequada progressió en les 
classes, Grandvalira aconsella que per a reserves 
de particulars de 2 persones o més, els clients han 
de tenir edat i nivell similars.

(2) En tractar-se d'un servei personalitzat les 
hores són aproximades.

*NOVETAT - Classe particular familiar o grup 
de convivència

Aquesta temporada es posa a la seva disposició 
una nova tipologia de classe particular que podrà 
realitzar amb el seu grup de convivència.
Si bé Grandvalira aconsella tenir edats i nivells 
similars per assegurar una adequada progressió 
en les classes privades, davant les circumstàncies 
actuals s’ha optat per adaptar-se a les recomana-
cions sanitàries i mantenir així el cercle de 
relacions més pròxim. Per aquest motiu, es 
podran realitzar classes d'esquí de màxim 10 
persones que formin part del mateix grup de 
convivència.
El monitor s'adaptarà a el nivell més baix del grup 
i anirà interactuant amb tots els integrants per 
optimitzar el temps disponible. La modalitat esco-
llida, ja sigui esquí o snowboard, ha de ser la 
mateixa per a tot el grup de convivència.
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NATURLANDIA
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CALDEA
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MUSEUS
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SERVEI DE TRASLLATS

Privats

Els Llacs Mountain Apartments – Aeroport de Barcelona
560€ anada i tornada

Els Llacs Mountain Apartments – Aeroport de Toulouse
550€ anada i tornada

Compartits

Els Llacs Mountain Apartments – Aeroport de Barcelona
76€ anada i tornada

Els Llacs Mountain Apartments – Aeroport de Toulouse
64€ anada i tornada
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PALAU DE GEL

Patinatge sobre gel

Entrada gratuïta per als menors de 6 anys, que 
han d’entrar acompanyats per un adult que tingui 
entrada.

Menors de 8 anys han d’anar acompanyats per 
un adult.

Per patinar és obligatori portar mitjons llargs, 
pantalons llargs, guants i mascareta.

Obligatori casc per als menors de 15 anys.

El Palau de Gel es reserva el dret de fer canvis 
en horaris i activitats.

Assegurança opcional d’1 € per patinar.

Es recomana fer reserva.

64€ anada i tornada
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Karting sobre gel - infantil 

Edat: de 8 a 15 anys
Alçada màxima: 1,60 mts
Reserva obligatòria
HORARI: només dissabte a les 20.30h.

Karting sobre gel - adults

Activitat per adults a partir de 16 anys.
Sèries individuals de 10 minuts en circuit marcat 
dins la pista de gel, amb karts de 200cc i rodes 
de claus.
Disponibilitat de kart per a persones amb disca-
pacitat.
Reserva obligatòria.
HORARI: només dissabte a les 21.30h.
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Caiac polo

Dirigit als amics que vulguin practicar una discipli-
na esportiva diferent dintre de l’aigua.
Animació i assessorament a càrrec de 2 moni-
tors.
Grup mínim de 10 persones i màxim de 22.
Es necessari portar banyador, gorra de bany i 
tovallola.
HORARI: de dilluns a dissabte a les 22h.

CIRCUIT ANDORRA

 Des de 175€
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 Des de 500€

 Des de 300€



TARIFES DE LLOGUER DE ROBA D’ESQUÍ
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LLOGUER DE MATERIAL D’ESQUÍ

21

Tots els nostres clients tenen la possibilitat de 
llogar material d’esquí a la nostra botiga Shusski 
situada a l’Hotel Park Piolets 4**** (Soldeu).

+376 852 516
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ELS NOSTRES CLASSICS

Massatge anti estrés
25-50 min. 40€-75€
Massatge energètic i profund que ajuda a oxige-
nar i relaxar la musculatura i la tensió corporal.

Massatge Silueta
50 min. 70€
Amb l’ajuda d’un test de kinesologia triarem quin 
producte s’adequa millor a cada tractament: 
Reductor, body sculptor, anti cel·lulitis o reafirmant 
de teixits. I es dura a terme el massatge amb les 
tècniques més específiques a cada necessitat. 
(drenatge limfàtic, ventoses mòbils, massatges 
activadors...)

ESPECIALS SIGNATURES BY MOUNTAIN SPA

Massatge Park spa
90 MIN. 115€
Massatge personalitzat segons la necessitat de 
cada persona. Podràs triar la tècnica de massatge 
que vulguis a cada zona i confeccionar el teu propi 
tractament. Et recomanem: Massatge anti-estrès 
d’ esquena, circulatori de cames, reflexologia de 
peus, massatge facial amb mascareta i massatge 
craniofacial.

Extreme
45 min. 55€
Massatge dels extrems: cuir cabellut i peus, reco-
manat per a desprès d’un viatge o a l’inici d’uns 
dies de descans. Alliberaràs les tensions i el 
cansament i ajudaràs a induir el cos en benestar i 
desconnexió.

Massatge Món màgic
25 min. 30€
Massatge suau i relaxant amb oli especial de nens 
que ajuda a equilibrar les alteracions del somni, la 
pell atòpica i la hiperactivitat.
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CURA FACIAL

Express natural skin
25 MIN. 45€
Tractament exprés de cura facial. Neteja suau, 
exfoliació i mascareta hidratant que aportarà una 
ràpida hidratació a la pell i un to radiant.

MASSATGES TERAPEUTICS

Esportiu
25-50 min. 48€-85€
Massatge actiu amb estiraments i manipulacions 
articulars per atenuar i prevenir les dolències i les 
lesions musculars.

Comfort legs
25 min. 45€
Massatge circulatori, localitzat en cames i peus 
per activar i millorar la circulació i la pesadesa de 
cames.

Drenatge limfàtic
50 min. 65€
Tècnica de massatge de Vooder a base de bom-
bejos en les principals cadenes limfàtiques de 
l’abdomen i cames, que millora la retenció de 
líquids i desintoxica l’organisme.

Reflexologia podal amb aromateràpia
50 min. 65€
Inspirat en la medicina tradicional xinesa, s’esti-
mulen les diferents parts de l’organisme 
mitjançant els punts reflexes als peus. Ajuda a 
eliminar toxines, equilibra i millora la salut.

Per més informació i reserves:
Trucar a recepció al 9
whatsapp al +376 607 162

Política de cancel·lació:
Les cancel·lacions o canvis de tractament no 
tindran cap cost, sempre que es notifiquin a la 
recepció amb un mínim de 8 hores d’antelació. En 
el cas de no avisar o no presentar-se, cobrarem el 
100% del tractament contractat.
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SERVEI DE BABYSITTING

Des del nostre Kids Club de l’Hotel Park Piolets 
4**** oferim el servei de cangur (sempre sota 
petició) per a tots els nostres clients.

El preu del servei és de 18€/hora per un nen.

En el cas de que siguin més nens s’aplicarà un 
suplement de 8€ per nen i per hora (màxim 4 nens 
per grup de la mateixa família/bombolla).

L’edat mínima, per poder accedir al servei són 2 
anys.

Per consultar disponibilitat, si us plau parlin direc-
tament amb recepció per telèfon o whatsapp.
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RESTAURACIÓ A LA PARROQUIA
DE CANILLO

Kao Soldeu: situat a l’ Hotel Park Piolets 4****, 
Soldeu. Cuina gastronòmica asiática.

1817 Restaurant: situat a l’ Hotel Park Piolets 
4****, Soldeu. Soldeu. Restaurant tipus buffet.

La Cort de Popaire: situat a Soldeu. Cuina tradi-
cional andorrana.

L’Era de la Cort: situat a Soldeu. Cuina fusió.

La Taverna de la Iaia: situat a Soldeu. Restaurant 
de tapas.

La Llar de l’Artesa: situat a Bordes d’Envalira. 
Cuina tradicional andorrana.

La Borda del Rector: situat a Incles. Cuina tradi-
cional andorrana.

La Mont: situat a Incles. Restaurant de fondue, 
raclette i torrades.

La Borda de l’Hortó: situat a El Tarter. Cuina 
tradicional andorrana.

Caves Manacor: situat a El Tarter. Cuina tradicio-
nal andorrana.

Trattoria San Pietro: situat a El Tarter. Cuina 
italiana.

Foc i Lloc: situat a El Tarter. Cuina argentina.

Cal Bonavida: situat a Canillo. Cuina espanyola.

Blót: situat a Canillo. Hamburgueseria i cerveseria 
artesanal.

Burguer Brothers: situat a Canillo. Hamburgue-
seria.

La Sangria: situat a Canillo. Cuina tradicional 
andorrana.

L’Era del Rossell: situat a Meritxell. Cuina tradi-
cional andorrana.
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Per a la reserva de qualsevol restaurant, si us 
plau, contacti directament amb la recepció trucant 
al número 9 o whatsapp al +376 607 162.

Oferim servei de càtering per dinars i sopars des 
del nostre Hotel Park Piolets 4****. Pregunti a la 
recepció per rebre més informació.

Des del nostre restaurant Kao Soldeu també 
poden fer comandes per emportar, llegint el 
següent codi amb el seu mòbil.



CARTA DE CÀTERING

PLATS FREDS

Crema de verdures (1l.).

Brou de pollastre i gallina (1l.).

Truita de patates amb ceba.

Ensaladilla russa amb ventresca de 
tonyina i regañás.

Olla de cigrons amb xoriço ibèric, col i 
fritada de tomàquet.

PLATS CALENTS

Llom de porc marinat amb yogurt i 
tandoori amb salsa tandoori, arròs 
basmati i pebrots del padrón.

Picanya de vedella marinada amb all i 
romaní, salsa de soja i  mel, bokchoy 
amb gingebre i soja i moniato rostit.

½ pollastre a l’ast amb suquet de 
pollastre i patates rostides.

Pollastre  a l’ast amb suquet de pollas-
tre i patates rostides.

Llom de salmó amb verdures a la 
brasa.

Pollastre al curry, arròs basmati, pa pita 
i chutney de mango.

Galtes de porc estofades amb pastana-
ga i escalunyes.

Confit d’ànec al forn amb patata 
salardaise.

3.90€

4.10€

6.80€

7.50€

8.50€

16.50€

20.50€

8.90€

16.00€

19.50€

18.50€

16.60€

19.00€
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GUARNICIONS

Arròs basmati.

Pebrots del padrón.

Bock choy amb gingebre i soja.

Verdures a la brasa.

Moniato rostit.

Patates rostides.

Patates fregides.

SALSES CASOLANES PER PASTA 
(250gr.)

Carbonara.

Bolonyesa.

Napolitana.

3.00€

3.80€

5.70€

5.70€

3.00€

3.80€

3.80€

4.90€

4.90€

3.90€

Els preus i les quantitats indicades 
són per a dues persones.

 
Els hi demanem que facin la coman-
da a la recepció (e-mail o whatsapp) 
abans de les 18.30h el dia anterior a 
rebre el càtering. 

Tel.: (+376) 752 752
      : (+376) 607 162
reserves@apartamentselsllacs.com
apartamentselsllacs.com
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