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RAINBOW 

TOURS S.A. - 

Dział  Grup 
ul. Piotrkowska 270 

90-361 Łódź 
 

 

 

 

 

Wybrane dla Ciebie propozycje: 

Magic Andorra 
Europa / Andora / Grandvalira 

8099 zł 

Podana cena zawiera optymalne ubezpieczenie dla tego kierunku w cenie 

160 zł oraz obowiązkową składkę na fundusz gwarancyjny w wysokości 20 

zł 

 

 

 

 

 

      

 

 
Pokój 1: pokój standardowy Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacje Osoby: 2x Dorośli 

 

 
Wylot:  

16:05 19:20 

Powrót:  
20:00 23:00 

Warszawa 3:15h Wizz Air Barcelona Barcelona 3:00h Wizz Air Warszawa 

mailto:aleksandra.kosalka@r.pl
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Magic Andorra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Do dyspozycji gości 

Położenie                                                                       

Komfortowy hotel Magic Andorra położony jest w samym sercu Andorra 

la Vella, zaledwie 100m od centrum handlowo - rekreacyjnego. 

Przystanek autobusowy znajduje się po drugiej stronie ulicy, ok. 150 m 

od hotelu, skąd można dojechać do oddalonych o ok. 6 km stacji 

narciarskich: Grandvalira i Vallnord (bus płatny ok. 2 EUR/os. w jedną 

stronę). Transfer do lotniska w Barcelonie trwa około 3,5 godziny (ok. 

200 km). 

Recepcja 24h, sklepy, restauracja śniadaniowa, kawiarnia i koktajl bar (czynne w godzinach 08:00-24:00). Za 

dodatkową opłatą: bilard, siłownia, parking, garaż, pralnia. Bezpłatna przechowalnia sprzętu narciarskiego 

(wymagany depozyt ok. 5 EUR/pobyt)UWAGA! obowiązkowa taksa turystyczna płatna bezpośrednio w recepcji 

hotelu ok. 1,5-2,5 EUR/os/dzień 

Wyżywienie 

Śniadania (07:30 - 10:30) i obiadokolacje (19:30 - 22:30) w formie bufetu. Napoje do obiadokolacji są dodatkowo 

płatne. 

Program sportowy i animacyjny 

Hotel za opłatą oferuje niewielkie SPA (13:00-21:00) z sauną, jacuzzi, łaźnią turecką (płatna ok. 6,5 EUR/osoba/1h), 

solarium (płatne) oraz salą fitness (bezpłatna; 08:00-21:00). Dla dzieci: miniclub (08;00-21:00). 

Internet 

Wi-Fi bezpłatne na terenie całego hotelu. 

Kategoria lokalna 

**** 

Naszym zdaniem 

Hotel idealny dla miłośników życia nocnego i szaleństwa zakupów. 

Strona www 

www.magicandorrahotel.com 

Opinie klientów 

 

Pokoje 

Hotel dysponuje 101 pokojami. Pokoje standardowe dla 2 osób (możliwa dostawka dla osoby dorosłej lub 

dziecka; pow. ok. 26m²) wyposażone są w łazienkę (wanna/prysznic, kosmetyki kąpielowe, suszarka do włosów, WC), 

klimatyzację i indywidualnie sterowane ogrzewanie, telefon, TV, minibar, sejf (płatny ok. 6 EUR/tydzień), balkon lub 

balkon francuski. Pokoje dla 4 osób możliwe są na zapytanie (dostawka w formie rozkładanej sofy dla 2 osób). 

 

PLAN WYCIECZKI 

Dzień                                                                                                                                           1 

Zbiórka przy stanowisku odpraw Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu. Aktualne rozkłady prosimy 

sprawdzać na r.pl/rozkłady.Przelot do Barcelony. Transfer do Andory. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg. 

Dzień 2 - 7 

Pobyt w wybranym hotelu. 

Dzień 8 

Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer na lotnisko w Barcelonie. Wylot do Polski. 

http://www.magicandorrahotel.com/
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Piolets Park & Spa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Do dyspozycji gości 

Położenie                                                                    

Nowoczesny, przestrzenny i komfortowy hotel w stylu nordyckim, ze 

świetną lokalizacją w zacisznym otoczeniu gór, ok. 300 m od stacji 

narciarskiej Grandvalira-Soldeu (bezpłatny bus hotelowy kursuje w 

godzinach 08:30 - 18:00), co sprawia, że jest idealnym wyborem dla 

prawdziwych narciarzy. Do miasteczka Soldeu ok. 300 m, do Pas de la 

Casa ok. 10 km, a do stolicy Andorra la Vella z licznymi sklepami i 

restauracjami ok. 20 km. Transfer z lotniska w Barcelonie trwa około 3,5 

godziny (ok. 230 km). 

Całodobowa recepcja, 4 windy, restauracja bufetowa, lounge bar z tarasem słonecznym (16:00-24:00), kawiarnia, 

pokój gier i zabaw dla dzieci (mini klub; 16:00-22:00), komfortowo wyposażona siłownia (08:00-22:00), parking. 

Ponadto (za dodatkową opłatą ok. 16 EUR/dzień - dorośli i ok. 8 EUR/dzień - dzieci 6-14 lat) goście mogą skorzystać 

ze strefy spa & wellness (czynnej w godz. 10:00 - 13:00 oraz 16:00-21:00) o powierzchni ok. 1000 m2, gdzie znajdują 

się m. in.: kryty basen (osobny brodzik dla dzieci; basen i brodzik podgrzewane; wymagany czepek- możliwy do 

kupienia na miejscu), jacuzzi na zewnatrz i wewnątrz (podgrzewane również na zewnątrz z tarasem słonecznym), 

sauna, łaźnia turecka. Dostępna przechowalnia nart (bezpłatna; wymagany depozyt ok. 1 EUR/dzień), wypożyczalnia 

sprzętu narciarskiego (za dodatkową opłatą) oraz sklep z akcesoriami narciarskimi.UWAGA! obowiązkowa taksa 

turystyczna płatna bezpośrednio w recepcji hotelu ok. 1,5-2,5 EUR/os/dzień 

Wyżywienie 

Śniadania (07:30-10:30) i obiadokolacje (19:00-22:00) w formie bogatego bufetu (również kolacje z show cooking). 

Napoje do obiadokolacji za dodatkową opłatą. 

Program sportowy i animacyjny 

Pokój gier oraz animacje w ramach hotelowego klubu dla najmłodszych. 

Internet 

Bezpłatne Wi-Fi na terenie całego hotelu. 

Kategoria lokalna 

**** 

Naszym                                                                                                                         zdaniem 

Idealny hotel zarówno dla wytrawnych narciarzy ze względu na bliskość stoków, dla rodzin z dziećmi i grup 

znajomych z uwagi na przestronne wnętrza oraz dla wymagających z uwagi na wysoki standard wyposażenia i 

obsługi. Dodatkowym atutem jest przyjemne centrum SPA sprzyjające pełnemu relaksowi. 

Strona www 

https://www.parkpiolets.com/ 

Opinie klientów 

 

Pokoje 

Hotel dysponuje ok. 150 wygodnymi i nowocześnie urządzonymi pokojami 2-os. z możliwością dostawki dla 2 dzieci 

(rozkładana sofa). Wszystkie pokoje wyposażone w łazienkę (suszarka do włosów, kosmetyki kąpielowe, prysznic lub 

wanna, WC), TV-sat, telefon, indywidualnie regulowane ogrzewanie oraz minibar i sejf (bezpłatny). Wszystkie pokoje 

z balkonem i z widokiem na góry. Bezpłatny dostęp do Wi Fi. Przy zakwaterowaniu wymagany jest depozyt lub 

numer karty kredytowej. 

 

PLAN WYCIECZKI 

Dzień                                                                                                                                           1 

Zbiórka przy stanowisku odpraw Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu. Aktualne rozkłady prosimy 

sprawdzać na r.pl/rozkłady.Przelot do Barcelony. Transfer do Andory. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg. 

Dzień 2 - 7 

Pobyt w wybranym hotelu. 

http://www.parkpiolets.com/
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Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer na lotnisko w Barcelonie. Wylot do Polski. 
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RAINBOW TOURS S.A. 

ul. Piotrkowska 270 

90-361 Łódź 

R.pl 

NIP 725-18-68-136 

KRS 0000178650 

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia 

XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego 

kapitał akcyjny: 1.455.200 PLN 

kapitał akcyjny opłacony w całości 


