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CULTUUR, ETEN, WANDELEN, GENIETEN
GOLF

Middenin de Pyreneeën ligt het kleine Andorra. Als vakantieland is het vorstendom nog niet zo bekend. Onterecht, want
zowel in de zomer als winter geniet je er van ruige natuur en de nationale keuken. Ontdek uniek Andorra.
Je rijdt er zo langs, door de passen van de Pyreneeën,
onderweg naar Spanje. Zonde, want Andorra, gelegen midden in de bergen, voorziet de cultuur- en levensgenieter
namelijk ook van alle gemakken. Hier vind je een snufje
Frankrijk en een snufje Spanje op 468 vierkante
UNESCO kilometer. De voertaal van de ruim 78 duizend
WERELD inwoners is Catalaans, maar er wordt ook veel
ERFGOED Frans en Spaans gesproken. Andorrezen zijn jong:
gemiddeld 36 jaar en het immigratiepercentage is
LIJST
hoog. Hierdoor wonen er heel veel verschillende
nationaliteiten in het kleine land. Slechts 35,7 procent komt
oorspronkelijk uit Andorra. De rest is vooral Spaans, Portugees en Frans, naast de andere veertien nationaliteiten.
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Doordat het land zo klein is, is het gemakkelijk om alle bezienswaardigheden te bezoeken, zoals het natuurreservaat
Vall del Madriu-Perafita-Claror dat zijn naam dankt aan de
drie rivieren die door de vallei stromen. Het reservaat van
4.247 hectare is zo uniek en bijzonder dat het door UNESCO
op de Werelderfgoedlijst is gezet. Maar ook de andere natuurreservaten, rivieren en bergen zijn de moeite waard om
door te wandelen, zwemmen, fietsen of rijden. Geen zin om
zelf alles op te zoeken? Drie keer per week, het hele jaar
door, vertrekken er tien soorten busrondritten door Andorra, altijd met gids. Voor twaalf euro zie je in vier uur alle
highlights. Denk aan een bezoek aan romantische dorpjes
als Pal, Ordino en Encamp, musea als Museu del Tabac en
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het heiligdom van Meritxell. Wil je wél zelf bepalen waar je
naartoe gaat? Kijk dan eens in de gids Camins d’Andorra
(paden van Andorra) waar 54 wandelroutes in staan, zowel
voor amateurs als professionals. Elke pagina bevat informatie over de flora en fauna die je onderweg tegenkomt.
Golfliefhebbers komen in Andorra ook aan hun trekken. Zij
kunnen er een birdie slaan op de hoogstgelegen golfbaan
van Europa.
Ook in de winter is Andorra een fijn vakantieland. Driehonderd kilometer aan skipistes kronkelen door 3.000 hectare
Pyreneeën. Hier ontstaan de laatste trends als de Trikke
Ski (een soort ‘driewieler’ waar je op staat), heli-ski en
skijoring waarbij je voortgetrokken wordt door paarden,
honden of een motorvoertuig. De wintersportplaatsen van
Andorra zijn Grandvalira en Vallnord.
Na een dag wandelen of skiën is het heerlijk om te genieten
van lokale gerechten en een goed glas wijn. In Andorra hoef
je niet lang te zoeken, je kunt er bij 440 restaurants terecht
voor de nationale keuken die sterk beïnvloed is door die van
Spanje en Frankrijk. Het leukste is om op zoek te gaan naar
een van de 25 ‘borda’s’: typisch Andorrese gebouwen waar
vroeger graan en dieren werden ondergebracht. Hoogstwaarschijnlijk krijg je hier streekgerechten en –producten
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geserveerd als ‘trinxat’ (aardappelpuree, groene kool,
bacon en knoflook), forel, wild, stoofvlees, knoflookmayonaise, wilde paddenstoelen en boerenworsten. In het
kleine land worden ook grote wijnen geproduceerd en een
van de wijnhuizen die rondleidingen en tastings
LUXE
organiseert, is Borda Sabaté van de wijn L´Escol.

bak geteeld. Toen dat niet meer rendabel bleek, moesten de boerderijen een andere bestemming zoeken. Cal
Bou werd een plek waar toeristen in een authentieke
omgeving konden overnachten. De gebouwen die je kunt
KAMERS boeken werden 30 jaar geleden nog gebruikt als
schuren waar gras werd opgeslagen en vee hun
LANDELIJK onderdak vond. Ze zijn landelijk en ruim ingeAndorra bestaat uit bijna alleen maar mediterricht met luxe kamers en moderne keukens. Je
EN RUIM
rane, lieve dorpjes en steden waarvan de hoofdINGERICHT hoeft natuurlijk niet zelf koken, want bij de ‘castad, Andorra la Vella, met ruim 19.000 inwoners
sas’ zit een goed restaurant, een eigen ‘borda’.
de grootste is. Zoek je het intiemer? Ga dan naar Sant
De ingrediënten die er geserveerd worden, komen voor
Julià de Lòria, El Pas de la Casa of Canillo. Helemaal
het merendeel uit eigen tuin. De eigenaar bezit ook een
ieniemienie, maar zeker de moeite waard, is Fontaneda.
manege met Oostenrijkse Haflingers waarmee je mooie
Dit dorpje heeft 101 inwoners, ligt 12 kilometer van
tochten kunt maken in de directe omgeving. Mocht dit je
de hoofdstad af en heeft geen eigen supermarkt. Op
niet overhalen, is het misschien wel het feit dat Cal Bou
15 minuten rijden vind je er wel een, samen met een
op TripAdvisor achttien beoordelingen heeft; zeventien
winkelcentrum. De bezoekers van Fontaneda bestaan
‘uitstekend’ en één ‘heel goed’.
vooral uit mensen die het land per auto of motor verkennen. De huizen liggen tegen de berghelling aan en zijn zo
INFO ANDORRA EN HOTEL CAL BOU
gebouwd dat ze bijna helemaal in hun omgeving opgaan
Deze reportage is mede mogelijk gemaakt door Andorra
door het gebruik van natuurlijke materialen. Het enige
Turisme, SAU: www.andorra.ad /www.andorratoerisme.com.
echte hotel, Cal Bou, bestaat uit verschillende huizen
U vindt hier ook meer informatie over Andorra. Beschikbaardie namen dragen als Casa Pairal, Cotral de Mossers en
heid en prijzen van Cal Bou staan op www.casabou.ad.
Paller de la Plaça. In de omgeving werd vroeger snuiftawise
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