
	

L'èxtasi de l'Heli-Ski a Andorra + dinar en una borda típica 
andorrana 	

	

Resum de l’activitat 

• Inici de l’activitat: matí a les 9h30  

• Durada total de l’activitat amb guia: 6 –  8 hores 

 

Què farem? 

El guia us rebrà a l’hotel i us facilitarà tots els detalls sobre la sortida, que haurà preparat 
prèviament i en exclusiva per a vosaltres segons les vostres demandes i condició física. 

Des de l’hotel us portarem fins a Ransol, on pujareu a l’helicòpter i volareu fins el Pic de Coma 
de Varilles, situat a 2.760m per sobre del nivell del mar, des d’on podreu fer dues baixades  i 
viure tota l’emoció de l’heliesquí. Unes baixades ideals per a una primera experiència en 
heliesquí, on experimentareu les tècniques de l’esquí fora pista en un descens amb una mitjana de 
25 graus de pendent i uns 900 metres de desnivell. 

En acabar l’excursió, us portarem cap a la borda Xicos (Vall d’Incles) on gaudireu d’un refresc de 
benvinguda. Seguidament hi tindrà lloc el dinar o sopar, amb tota la borda només per a vosaltres, 
perquè gaudiu d’un àpat 100% en un espai totalment reservat i exclusiu. 

 

 

 

 
 
  



	

Què inclou l’experiència? 

• Refresc benvinguda   
• Guia de muntanya   
• Material de seguretat, ABS, pala i sonda 
• Dinar  
• 2 pujades en helicòpter 

 
  NOTA: Assegurança per assistència mèdica, no inclosa 

 

Quin material necessito? 

• Motxilla, per a dur el material personal de la manera més còmoda possible (20lts) 
• Calçat adequat, bota de muntanya   
• Gorra o barret per protegir-se del sol i del fred  
• Crema de protecció solar  
• Ulleres de sol  
• Jaqueta paravent, Goretex per mal temps, vent, pluja o neu (impermeable)  
• Samarreta tèrmica de màniga llarga  
• Roba calenta, jaqueta calenta, plomes o “primaloft”  
• Pantalons llargs  
• Mitjons de recanvi  
• Roba tècnica d’equipament d’esquí 
• Equipament d’esquí 

 

 

Recomanació 

El clima a Pirineu canvia amb facilitat i les temperatures poden variar molt durant el dia. 
Per aquest motiu cal seguir les recomanacions dels guies de muntanya quan fem l’activitat.  
Per practicar aquesta activitat, es recomana util itzar esquís amples adaptats.  
	


