
Новий рік в Андоррі на гірськолижному курорті

      

Князівство Андорра – карликова держава в східних Піренеях між Іспанією і Францією,
сама високогірна країна в Європі після Швейцарії. Ця маленька країна – казковий край:
пейзажі долин, багатих печерами та види сніжних піків, нерівних пасовищ і глибоких
ущелин які буквально захоплюють дух. Маленька, але дивовижно прекрасна країна, що
славиться своїми культурними традиціями і гостинними жителями, Андорра є чудовим
місцем для проведення яскравого, насиченого і незабутнього відпочинку.

Що ми побачимо

Гірськолижні курорти князівства

Найстаріший курорт країни – Пас де ла Каса – Грау Ройга (Pas de la Casa-Grau Roig),
розташований на кордоні з Францією, а найбільший комплекс – Сольдеу – Ель Тартер
(Soldeu-El Tarter). Разом ці курорти надають 186 км різноманітних трас як для
початківців, так і для досвідчених лижників і сноубордистів. Курорт Пал (Pals) пропонує
20 трас, 14 підйомників і слаломну трасу, що проходить через ліс; Арінсаль (Arinsal) – 25
різноманітних спусків; але найкрасивішим і мальовничим курортом багато хто вважає
Ордіно Аркаліс (Ordino Arcalis).

Катання в Андоррі

Велика частина Андорри – великий гірськолижний курорт. П’ять гірськолижних станцій
пропускною здатністю 140 тис. осіб на годину пропонують 280 км прекрасно доглянутих
трас. 1000 гармат гарантують сніг з грудня по квітень. Вас чекають снігові парки, траси
для слалому та сноуборду. Піренейські траси не поступаються за якістю підготовки
знаменитим альпійським спускам. Всі траси марковані, забезпечені покажчиками і
дистанційними мітками, захищені огорожами. В Андоррі можна виділити два основних
регіону катання – Грандваліра і Вальнорд. Гірськолижний відпочинок в Андоррі підійде
тим, хто любить розслаблене катання: з численних широких і пологих схилів з яких
відкриваються дивовижні види на Піренеї.
Гірськолижний відпочинок в Андоррі хороший не тільки різноманітними трасами,
вражаючими пейзажами, сучасним оснащенням і хорошим сервісом, а також особливим
кліматом: взимку тут досить сніжно і дуже сонячно. У той час як вночі температура та
вранці мінусова, вдень можна кататися мало не в футболках. Підйомники в Андоррі в
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основному крісельні.

Андорра ла Велья

Андорра ла Велья (Andorra La Vella) – столиця князівства Андорра. Місто розташоване в
мальовничій ущелині на висоті понад 1000 метрів над рівнем моря, в оточенні
приголомшливих гір із засніженими вершинами. Клімат тут м’який. Навіть взимку в
гірських долинах можна побачити строкаті братки. Місцеве повітря живильне і
прохолодне.

Кухня Андорри

На кухню Андорри великий вплив зробили каталонська і французька кухні. Тут дуже
популярне асорті з різноманітного м’яса (яловичина, баранина, свинина, кролятина та
індичка), приготованого на грилі-«ла паріллада», суміш зі смаженого перцю і баклажанів
– «ескалівада», форель по-андоррськи, качка-гриль, кролик в томатному соусі «кунілло»,
рибний суп з морепродуктами і рисом, густий суп з тріскою і овочами – «порусалда» і
«маріскада» – страва з риби, мідій, креветок і восьминогів. Також, як і в Італії, місцеві
жителі люблять пасту.

Національний музей автомобілів

У музеї міститься більше ста машин, мотоциклів та велосипедів, що датуються різними
роками, починаючи з 1898.

Вуличні вистави

Ще одна каталонська традиція, яка досі жива в Андоррі, – це вуличні мімічні вистави, за
якими глядачі спостерігають стоячи або сидячи на тротуарі, на сходах або з власних
балконів. На вулицях Андорри-ла-Велья особливим успіхом користуються італійські
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«комедії дель-арте», а також стилізовані бурлескні драми.
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