
2 Dies E-Bike Trans Andorra 2022 

 

Ja està tot preparat per als 2 Dies E-Bike Trans Andorra 2022, dos dies de 

recorregut amb els immillorables paratges que ens ofereix el Pirineu i gaudint de 

la gastronomia de muntanya, activitats i aventura. 

 

    

Seran els dies 14 i 15 de maig 2022 i organitzat per Stars Center Motorbikes & Motor Parts JM 

La sortida de la primera jornada es farà a Arinsal en la Parròquia de La Massana i la segona 
jornada per la Parròquia de Sant Julià fent-se la sortida a Naturland. 

Seran dues jornades aptes per a tots els nivells de e-mountainbikers i per a montainbikers 

musculars amb bones condicions físiques i constarà d’uns recorreguts de entre 40 a 50 km per 

pistes forestals i amb els que podrem gaudir de visites a llocs inoblidables com el dolmen de la 

Llosa al municipi de Bescaràn tocant ja terres catalanes. El dolmen de La Llosa es un 

monument funerari prehistòric inèdit al Pirineu. 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Ftodotrial.com%2Fii-2-dias-de-trial-de-clasicas-de-ger-previo%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Ftodotrial.com%2Fii-2-dias-de-trial-de-clasicas-de-ger-previo%2F
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A més de les espectaculars i exigents rutes, podreu gaudir de una excepcional estància a l’hotel 
Princesa Parc d’Arinsal on disposareu del seu Spa, el seu gimnàs (si us queden forces) o la 
bolera. 

El diumenge, després del dinar i del brindis d’acomiadament podreu cremar més adrenalina 
amb una baixada amb el Tobotronc tot abans de que agafeu el camí de tornada. 

Inscripcions 

Les inscripcions poden realitzar-se online a partir del proper 21 de febrer mitjançant el 
formulari disponible a la pàgina web starscentermotorbikes.com 

Tots els participants hauran de participar amb bicicletes e-mountainbike (o mountainbike 
musculars en cas de participants preparats físicament) i portar indumentària adequada per a la 
ruta: casc, guants, proteccions etc etc ..... 

Tot acompanyant tindrà que formalitzar igualment la inscripció amb el mateix cost ja que 
disposarà dels mateixos serveis d’hostaleria anunciats i entrada al Tobotronc. 

Tots els participants disposaran d’una assegurança individual de cobertura sanitària per 
Andorra durant els dos dies de competició, contractada per l’organització i inclosa en el preu 
de la inscripció. 

El preu establert està contemplat sempre amb ocupació d’habitació d’us doble. En el cas que 
un participant desitgi habitació d’us individual, suposarà un increment de 60 € en el preu de la 
inscripció. 

El preu establert per la inscripció es de 245 € que inclou: 
 

 Divendres: Còctel de benvinguda, sopar i pernoctació al Hotel Princesa Parc. 

 Dissabte: Esmorzar a l’Hotel, avituallament a meitat del recorregut (energètic i fruita), 
dinar al restaurant del Coll d la Botella, sopar i pernoctació al Hotel Princesa Parc. 

 Diumenge: Esmorzar a l’Hotel, avituallament a meitat del recorregut (energètic i 
fruita), dinar a la cota 1.600 de Naturland, brindis d’acomiadament i entrada al 
Tobotronc. 

 Pàrquing gratuït en el Hotel exclusiu per a les bicicletes durant les dues nits. 
 
 
Horari 
 
Divendres 13 de maig, de 17 hores a 20 hores: 
Formalització d’inscripcions i recollida de documentació al local comercial de Stars Center 
Motorbikes 
Còctel de benvinguda a partir de les 20,30 hores al Hotel Princesa Parc 
Sopar a l’Hotel Princesa Parc a partir de les 21,30 hores 
 
Dissabte 14 de maig a les 9 hores:  
Trobada al lloc de sortida primera jornada. (Pàrquing de l’estació d’esquí de Pal) 
Sortida a les 9,30 hores. 
Final de ruta i dinar aproximadament sobre les 14 hores 
Sopar a l’Hotel Princesa Parc a partir de les 21 hores 
 
Diumenge 15 de maig a les 9 hores:  
Trobada al lloc de sortida segona jornada. (Cota 2.000 de Naturland) 
Sortida a les 9,30 hores. 
Final de ruta i dinar aproximadament sobre les 14 hores 
Brindis d’acomiadament. 

mailto:starscentermotorbikes@gmail.com


Entrada al Tobotronc 
 
 
Recorregut 
 
El recorregut per la primera jornada serà de 42,10 km i un desnivell de 994 m. 
 
Sortida des del pàrquing de l’estació d’esquí de Pal. Pujada per les pistes del Bike Park fina al 
Pla de la Cot, descens fins a Collada de Montaner, continuant fins a Bordes de Seturia a on 
disposareu d’un petit refrigeri energètic i pujada fins al Coll d la Botella a on es farà el dinar. 
Un cop dinats i per tornar al lloc de sortida es farà una petita ruta específica per e-bikes dins 
del Bike Park de l’estació fins arribar altre cop a Pla de la Cot i descens fins al lloc de sortida per 
les pistes de descens del Bike Park. Final i retorn a l’Hotel 
Un cop al Hotel tindreu temps lliure on podreu gaudir del seu Spa, Bolera, Gimnàs.... o bé si ho 
desitgeu fer compres o passejada per Andorra. 
 
El recorregut de la segona jornada serà de 42,60 km i un desnivell de 763 m. 
 
Aquest recorregut es farà integrament pels camins i corriols de la pròpia estació d’esquí de 
fons de Naturland fent alguna incursió per camins dins territori català. 
 
La sortida es farà a la cota 2.000 de l’estació de Naturland i es finalitzarà en el mateix lloc. 
 
Gaudireu d’un petit refrigeri energètic a meitat de recorregut i un cop finalitzada la ruta es 
baixarà amb els propis vehicles a la cota 1.600 de l’estació per fer el dinar al restaurant 
Sanobanano, brindis d’acomiadament i també pels que ho desitgeu, una baixada amb el 
Tobotronc. 
 
Confiem que aquestes dues jornades siguin una experiència gratificant per a tots els 
participants, desitjant poder repetir aquesta trobada en properes edicions. 
 
FINS AVIAT 
 


