
Skidåkning i Andorra 2011 
Skidåkning i början av april går alldeles utmärkt utan att behöva resa alltför långt bort från Malta. Första veckan 

i april var vi fyra entusiaster som beslöt att testa Andorra i Pyrenéerna. Det är enkelt att ta sig till Girona i 

Spanien med RyanAir (<2 tim) och sedan får man hyra bil eller ta buss till Grandvaliras skidområde i Andorra. 

 

 
 
                                                                

Lite fakta; 

Andorras struktur har en del paralleller med Malta. Det är ett litet 

land, starkt beroende av turism och har/har haft stämpel som 

skatteparadis. 

Andorra kan besökas både sommar och vinter. På sommaren stiger 

temperaturen sällan över 20 grader och klimatet är därför perfekt för 

långa vandringar i de omgivande bergen. Vintertemperaturen håller 

sig vid fryspunkten och ger därmed goda möjligheter för alla former 

av vintersport. 

Hotellen i Andorra är vanligtvis fullbokade i juli och augusti samt 

från december till mars. 

 

Andorra har en blygsam ekonomi där 80 % av landets BNP kommer 

från turism, men har trots det en BNP per invånare som är högre än 

flera andra europeiska länder som Frankrike och Spanien. Ungefär 

nio miljoner turister besöker varje år landet, attraherade av bland 

annat landets skattefria status och dess anläggningar för både 

sommar- och vinterturism. 

 

Befolkningen i Andorra har den högsta medellivslängden i världen. 

Den sammanvägda genomsnittliga åldern för män och kvinnor vid 

dödsfallet är 83,51 år (Sverige 80,51 år).  

 

Huvudstad; Andorra la Vieja 

Språk; Officiellt språk är katalanska men engelska går alldeles 

utmärkt att använda. 

Yta; Andorra har en yta på 468 km². (Malta 246 km².) 

Folkmängd; ca 80.000 pers. 

Moms; 4 %. 

Valuta; € 

 

Landet har en unik styrelseform då Frankrikes president och 

biskopen av La Seu d´Urgel (i Spanien) fortfarande är landets 

statschefer, men deras poster är i huvudsak symboliska. Parlamentet 

utgörs av generalrådet (conseil général), vars 28 medlemmar utses i 

allmänna val vart fjärde år. Regeringen har den verkställande 

makten och är ansvarig inför generalrådet. Regeringschefen väljs av 

generalrådet och utser övriga ministrar 

Andorra är inte medlem i EU men har ändå ett omfattande 

samarbetet med EU genom ett antal ad hoc-avtal.  

 

Det största skidområdet är Grandvalira. Grandvalira har 193 km  

pist fördelat på 112 pister (24 svarta, 30 röda, 39 blå och 19 gröna) 

som ligger på 1710 - 2640 meters höjd. Liftsystemet sammanlänkar 

6 byar, Encamp, Canillo, El Tarter, Soldeu,Grau Roig och Pas de la 

Casa. Det finns 1077 snökanoner, 63 expresstolsliftar och 4 

kabinliftar samt en del knapp- och barnliftar. Kapaciteten är drygt 

100.000 pers./timme.  

 

Torsdag 31 mars 

Vi åkte från Malta på morgonen och landade i Girona 11.40. Det 

gick snabbt att hämta bilen som hyrts via autoeurope och Goldcar 

för 47,95€, fullförsäkrad utan självrisk. Men kontraktet visade att 

den enbart kunde köras i Spanien och södra Frankrike så vi fick 

punga ut med 40€ för att kunna köra i Andorra. Bilen lämnades 

fulltankad (72 €) och skulle lämnas tillbaks så tom som möjligt. Har 

man bilen i mer än tre dagar fås ingen återbetalning om bensin finns 

kvar. Resan till Andorra kräver ca 20€ i tunnel och vägtullar om 

man vill färdas så snabbt som vi ville. Det går att åka gratis om man 

offrar en hel dag, gillar serpentinvägar och fin utsikt. 

Resan upp till Andorra, Canillo skulle vara 23,5 mil enligt vår karta 

men efter lite felkörningar stod den på 28 mil när vi kom fram.  

 

Det var bokat på Hotel Bonavida i Canillo som ligger perfekt till, 50 

m till skiduthyrningsstället och kabinbanan. Lågsäsongen hade 

börjat och vi var bara tio gäster på hotellet så servicen var perfekt. 

Det fanns gym, bastu och pool på hotellet men det hann vi aldrig 

utnyttja. Det kostade 70€ per hotellnatt med bra frukost. Vi bokade 



via www.booking.com. Hade vi inte bokat utan bara åkt till hotellet 

och tagit in hade vi fått halvpension för samma pris! Lågsäsongen 

startade nämligen 20 mars och de hade extraerbjudanden. 

Bilen parkeras lätt inom blå rutor och kräver ingen P-avgift. 

Parkering i hotellets garage kostar 10€ per dag, 

 

Canillo är en av Andorras sju kommuner och staden har samma 

namn. Canillo har mindre än 5000 innevånare. Det finns gott om 

hotell och camping faciliteter. Det rinner en liten fors genom staden 

och husen är av rustik karaktär med stenfasader och svarta 

skiffertak. Tillräckligt med restauranger finns att välja på och det 

tog inte lång tid innan vi fann en 

restaurang. I lågsäsongens anda var 

vi de enda gästerna där men mat och 

service var perfekt. Ägarinnan, 

tillika kock och servitör fixade flera 

fat med lokala skinkor, vit sparris 

med lufttorkad skinka, ostfyllda 

champinjoner och carpaccio på 

lokalt kött som vi trakterades med. 

Ett gott temparillovin höjde stämningen och till kaffet bjöds vi på en 

Andorransk mintlikör.  

 

Fredag 1 april 

Aprilskämten lyste med sin frånvaro. Tydligen är det bara i Sverige 

vi har den seden. 

Vädret var strålande med klarblå himmel och ingen vind. 

Temperaturen var inte under noll på natten och under dagen skulle 

den bara gå upp till 10ºC.  

 

Skidor var hyrda på www.bestpriceskirental.com för 69,57€ per pers 

för 4 dagar. 

Skipass kostade oss 137€ för fyra dagar (158 € högsäsong). Är man 

över 65-69 år kommer man undan med 18,50 € per dag. Över 70 år 

åker man gratis – Alltid något att se fram emot! 

 

Pisterna är välpreparerade 

och det gick att göra 

härliga carvingsvängar 

längs breda pister med 

ordentliga fallhöjder. Det 

finns uppenbarligen 

lättåtkomliga ytor för 

offpist tidigt på vintern 

när snön är torr. Skogen 

av svarttall och ädelgran 

växer tilltalande glest för att bekymmerslöst pröva ”powder snow” 

vid rätta tillfällen. 

 

Vi ser många nationaliteter i backarna. Fransmän och spanjorer 

dominerade men vi hörde även att det talades ryska, danska, svenska 

(ett par), engelska och 

portugisiska. En stor grupp 

britter anlände sista dagen 

vi åkte i backarna. 

 

Lunchen kunde avnjutas 

kortärmat i backen. Det 

fanns gott om serveringar 

med sittplatser ute och 

inne och med hänförande 

utsikt över berg och dalar.  

Lördag 2 april 

Samma väder igen. Brända av första dagens sol tar vi solskydd med 

faktor 30 och 50+ för att uthärda. Förhållandena i backarna är som 

gårdagen. Hårt men inte isigt första timmarna till lunch sedan lösare 

och lösare. Ingen valla har vi förutom ljus från IKEA men det 

hjälper. Vi åkte lätt packade med bara handbagage från Malta och 

ingen hade valla med sig. 

Nere i dalen kopplar vi av på hotellets uteplats med ett glas Riojavin 

och ljuger om bästa nerfarter och skidupplevelser. 

Vi hade alla sett fram emot en god köttfondue och fann en 

restaurang som för 14,50€ per person trollade fram en underbar 

fondue med grönpepparsås, kaprissås, ostsås och något obestämbart, 

men gott var det! Det är svårt att finna starkare kryddor men så är 

det ju också i Spanien och södra Frankrike. Samma andorranska 

mintlikör som vanligt bjuds efter måltiden. 

 

Söndag 3 april 

Vi stiger upp och tittar ut. Vädret varmare, 14ºC, och några 

molnslöjor drar förbi. Hämtar pjäxor i hotellets källare, går upp till 

skiduthyraren, hämtar skidor och tar liften upp. ”Bara” 8ºC, snön 

betydligt lösare och ”slushy” men det går bra att åka fram till efter 

lunch då mörkare moln drar fram.  På förmiddagen har tre åkare otur 

och fraktas ner med snöskoterslädar och två mindre laviner går men 

når inte fram till pisterna.  

Vid tvåtiden sitter vi i regn och hagel på väg till sista nerfarten till 

kabinliften som tar oss ner till den grönskande dalen i Canillo. Den 

svarta pisten ner till kabinbanan var avstängd då det började synas 

allt för mycket av ”Terra firma” men den blå pisten höll fortfarande. 

Nere i dalen är det varmare och solen skiner.  

 

Måndag 4 april 

Solen skiner igen när vi vaknar och det är varmt! Håller backarna? 

Är liften stängd?  

Vi äter bacon och ägg som vanligt men nu är vi bara sex gäster på 

hotellet - något mindre antal än personalen! I liften är det bara fyra 

personer som vi ser. När vi kommer upp är faktiskt backen hård 

innan den börjar mjukas upp. Det finns våta genomslag här och där 

och vattenpölarna växer, bäckarna har ökat i styrka och vissa backar 

påminner om amerikansk ”slurpy” men vi klarar oss bra fram till 

12.30 när vi åker ner för den sista backen till kabinliften. Vi åker 

förbi en till åkare som har haft otur och får sitt vänsterben 

stabiliserat i släden innan de kör ner honom för vård. 

Vi kör ner till Girona, stannar på en liten familjeservering i 

Frankrike och tar så småningom in på Sallas Aeroporto Hotel i 

Girona. Sedan promenerar vi till El Mirador, en välfrekventerad 

helgrestaurang för barnfamiljer från Girona, och avnjuter en 

underbar hummerpaella innan vi slaggar in och drömmer om nästa 

skidresa. 

 

Tisdag 5 april 

Upp 05.00, lämnar in hyrbilen och tar planet till Malta 07.00. Det 

känns i lederna att skidåkningen funnit muskler vi inte alltid 

använder och en rödnätthet avslöjar att solen varit stark. Skoj och 

uppfriskande var det! 

 

Tips! 

Föredrar man att sova i sovsäck kan man boka in sig på Igloo Hotel 

som ligger i skidbacken.  Igloo 

Standard kostar 100€ och Igloo 

Romantic Suite kostar ”bara” 

strax över 300€ per person och natt 

inkl helpension. Sovsäck ingår! 

Man får dessutom privilegiet att 

vara först i backen på morgonen! 

 

Information om väder, pister, webkameror, hotell, skidhyra, 

liftbiljetters mm finner man på 

http://grandvalira.com/en?e=invierno 

 

Solen är stark. Ta med bra solskydd och gärna en huvudbonad om 

flinten börjar synas!  

 

Kolla in väder och backar! Vi hade tur -  2 dagar efter hemkomst till 

Malta ser vi att backar och kabinlift ner till Canillo har stängts! 

 

Vi rekommenderar varmt ett besök i Andorras skidbackar!  

 

Elisabeth och Johnny 

Daga och Roger 

http://www.booking.com/
http://www.bestpriceskirental.com/
http://grandvalira.com/en?e=invierno

