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Torsdag - Ankomst 
Transfer från Barcelona till vårat hotel i Pas de la Case 
(Andorra). Genomgång av helgens program innan vi går ut 
och äter på en bra restaurang i byns vimmel.#

Fredag - Grandvalira - Störst i Pyrenéerna"
Efter frukost på hotellet är det dags att ta sina nyvallade 
skidor och bege sig uppför berget. Vi börjar med några 
uppvärmningsåk i lugn takt och tar oss upp mot de högre 
topparna för att försöka få en överblick av området. Inte helt 
enkelt med tanke på att området sträcker sig över 1926 Ha, 
har en fallhöjd på 930 m. med 67 liftar, 193 km. pist uppdelat 
på 18 röda, 38 blåa, 32 röda och 22 svarta. 
Därtill kommer offpistområden, 3 st freestyleområde etc.  
Granvalira är Pyrenéernas största skidområde och bjuder på 
en klar alpin-känsla.. 
Lunch intar vi på någon av områdets 40 restauranger, gärna 
högt upp så vi kan njuta av omgivningarna. Sedan förtsätter 

�1Copyright BBU ABProjekt Pyrénéerna

BBU - Projekt 
Pyrénéerna 

Är du nyfiken på att upptäcka 
detta fantastiskt vackra område 
och åka skidor på en 
bergskedja som inte många 
varit i. 2013/2014 föll det 14 
meter snö i området. 
Tillsammans med en 
svensktalande guide bosatt i 
den franska delen får vi 
uppleva ett fantastiskt område 
i 3 länder. 

Hur går det till 

Flyg till Barcelona där ni 
hämtas i minibussar om 7 
personer färdas upp i dom 
närbelägna bergen. 
Inkvartering på olika orter, 
länder, hotell. Skidåkning 
likaså på 3 orter, 3 länder. 

Skidor i Pyrenéerna 

Här får ni uppleva 3 av 
Pyrenéernas stationer, i 3 olika 
länder! De tre stationer har 
olika typ av åkning och bidrar 
till att ni får en fulländad 
upplevelse av Pyrenéernas 
charm, allt ackompanjerat med 
god mat & dryck. Under hela 
vistelsen är jag tillgänglig för 
guidning i pisterna så att ni får 
maximal utdelning av era 
skiddagar. Vår guide är bosatt i 
franska Pyrenéerma. 
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åkandet fram till liftarna stänger kl. 17.00. Efter duschen går 
det bra att strosa runt i byn för lite tax-free shopping innan 
det är dags att prova en annan av byns restauranger.#

Lördag - Skidor i Alp 2500, Spanien - dag & natt"
Efter tidig frukost blir vi hämtade och körda till Alp 2500 i 
Spanien (1 h). Alp 2500 består av två skidområden som slagits 
ihop: Masella & La Molina. Tillsammans har de 34 liftar, 135 
km pist (117 pister fördelade på 22 gröna, 40 blå, 39 röda & 16 
svarta), samt 2 snowparker. Fallhöjden är på 935 m med en 
högstapunkt på 2535 m. Alp 2500 är utrustat med 901 (!) 
snökanoner fördelade på 64 km. pist, så trots att området 
ligger en bit söderut i förhållande till övriga stationer, är det 
snösäkert även de år då Kung Bore inte är så givmild. Lunch 
äter vi på någon av restaurangerna området har att erbjuda. 
Det gäller att äta ordentligt med tanke på att vi även kommer 
att köra kvällsåkning fram till 21.oo! Stationen utrustade inför 
säsongen 2013-2014 13 pister (10 km) och 1 snowpark med 
strålkastare för att möjliggöra kvällsåkning. Detta med siktet 
inställt på att få arrangera delar av vinter-os 2022, där 
Barcelona var kandidat. Hösten 2013 drog emmelertid 
Barcelona tillbaka sin kandidatur... Synd för dem, kul för oss 
skidåkare! Snabb enkel middag i stationen för att inte missa 
för mycket skidåkning. Vi blir sedan hämtade och körda till 
Hôtel Lassus i Bolquère, Frankrike (50 min.) för en god natts 
välförtjänt sömn.#
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Information 

Vi bor på 2 olika hotel i 2 olika 
länder; Pas de La Case en by på 
2.000 möh i furstedömet 
Andorra. Samt i den franska byn 
Bolquère på familje ägt hotell 
med god mat och bra service.  

• Flyg ToR Stockholm Arlanda-
Barcelona 

• 2 guider (ej Bergsguider)  

• Transfer ToR flygplats samt 
övriga transporter 

• Hotel 3 nätter i dubbelrum, 
frukost 

• Samtliga middagar samt 
picknicklunch söndag 

• Liftkort samtliga dagar 
inklusive kvällsåkning och 
försäkring. 

Följ med på ett garanterat udda 
skidevenemang i terräng där 
snön faller ymnigt och maten är 
Fransk och Spansk och god! 

!
Vi återkoppla så skickar vi en 
offert!
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Söndag - Cambre dÁze - Skogsåkning och gemyt"
Efter frukost på hotellet blir vi körda till skidstationen Espace Cambre d'Aze. Här är vi långt ifrån de 
stora områdena vi varit i de 2 första dagarna. Cambre d'Aze är en liten familjestation med en fallhöjd 
på 760 m., 8 gröna, 3 blå, 7 röda & 2 svarta pister. Här finns 1 sittlift och 13 släpliftar. Det låter inte så 
imponerande, men stationen bjuder på riktigt bra skidåkning och en suverän utsikt över 
Cerdagneplatån och de omgivande bergen. Här är det skogsåkning som gäller, och eftersom hela 
stationen är på norrsidan så är off-piståkningen ofta riktigt bra. Backarna är dessutom långa och röda 
pister är här mörkröda med jämn, brant lutning. Ett schysst ställe att avsluta på helt enkelt. Idag äter 
vi picknick-lunch tillsammans högt uppe innan det är dags att ta förväl med ett sista åk ner till bussen 
som väntar på att köra er ner till Barcelona vid 13.30.#
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