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Skiferie – Vinterferie Andorra 

Søndag d. 11. februar til søndag d. 18. februar 2007  

Mogens og Rita 

 
 

 

 

 

Værelset: Ramponeret, glasruden til balkonen er 

revnet på kryds og tværs og sat sammen med tape. 

På badeværelset er holderen til hårtørreren 

knækket af, og hårtørrer og ledning hænger og 

dingler. Det er vist heller ikke lige i går, der er 

blevet støvsuget! Hverken på værelset og da slet 

ikke på gangen. 

 
 

 

 

 
  

 

 

http://www.Livsnyderne.nu    

Email: Livsnyderne@tdi.nu 



Jo, vi overvejede både tog, fly og køreferie mange 

gange. Syntes vi skulle finde en tur, hvor vi ikke 

skulle køre så meget. 

 

Derfor fly tur til Andorra. Dvs. køretur til Køben-

havn til langtidsparkering, videre med fly 2 timer 

45 minutter til Barcelona. Derfra bustur 4,5 time til 

vores hotel i Solden! Det tog os fra kl. 11.00 i Ker-

teminde til kl. 01.00 til vi var på vores ho-

telværelse i Andorra. 

 

Ventetid: Det føltes træls med så megen ventetid 

rundt omkring, og køreturen fra Barcelona til hotel 

var ’uendelig’. Tænkte vi var lige så trætte, som 

havde vi kørt selv. Det var tidsrøvende… og træls 

ikke at være en aktiv del af forløbet. 

Morgenmad: Fantastisk udvalg, helt enestående! Desto mere ærgerligt er det, at kaffen skal hentes i en 

automat. 

 

Liften/Gondolen: Stod hver dag 45 minutter i kø for at komme på bjerget. 

 

Skiudlejning: OK, men meget maskinelt, ingen personlighed. 

 

Ski tøj: Mogens ville købe nyt North Face ski tøj. Fik tilbud på 278 €, ved kassen var prisen pludselig 294 

€. Vi undrede os, nægtede den pris, så blev butiksejeren tilkaldt. Han pustede sig op. Vi kunne jo nok se, 

at det blev sådan og sådan med 20 % rabat. Han hørte slet ikke den stakkels ekspedient, der sagde, at det 

var hans fejl. Han havde jo sagt og vist os på regnemaskinen, at prisen var 278 €. Vi blev gjort til grin, og 

gik vores vej. Det var ærgerligt. 

 

Senere bed vi hovedet af al skam, og gik ned og købte ski tøjet. Det var jo det, Mogens gerne ville have, 

og det fandtes ikke andre steder i hele byen. 

 

Og sådan fik Mogens alligevel flot og lækkert North Face ski tøj til i alt ca. 2.000 kr. 

 

Og sidenhen hyggede vi med ost og rødvin på balkonen, for solen kom frem og det var lækkert. 



3. dag tirsdag d. 13. februar 2007 

Klar himmel og tendens til sol, og sådan blev det. Sol, sol og atter sol og blå himmel. Vi tog rigtig mange 

dejlige skiture. Nogle steder var pistene blevet helt bare og isede. Det gav mig en selvvalgt rutchetur på ca. 

100 m og derefter holdt vi os bare fra det isede! 

 

Det blev simpelthen en fantastisk dag. 

 

4. dag. Onsdag d. 14. februar 2007 

Overskyet, blæsende, omkring frokost tid lige 15 minutters blå himmel, ind i mellem skyerne. Den blå 

himmel forsvandt og stort set resten af dagen har ’toppen’ været uigennemsigtig. Vi tog mange ture trods 

alt, kørte godt. Jeg havde 2 mindre styrt. Et gav mig et blå mærke på højre balle! 

 

Mogens har mistet sine nyindkøbte windstopper handsker. Glemte dem på bænken i kælderen, hvor vi har 

en ski locker. Ærgerligt. 

 

Vi har gået lidt på ’gaden’ = ’byen’. Fandt den lillebitte gamle kirke. Den var desværre låst. Ellers er det 

mest hoteller, restauranter, et par små supermarkeder og 4-5 ski udstyrs forretninger. Der er ikke meget 

oprindelig by. 

 

Vi har karbad på værelset, og her er rigeligt med varmt vand, og det er rigtig godt til ømme lårmuskler. 

Man kan lige nøjagtig knibe sig to personer ned i karret! 

 

Forinden karbadet sad vi på balkonen i snevejr iført ski tøj og tæpper, og fik rødvin og snacks og fun-

derede over/glædede os over, så godt vi har det. Lagde planer 2 år frem i tiden. Så ikke mere arbejde, så 

sejltur i Europa i Marka!! 

 

Ja, det mærkes rigtigt. At slutte med det faste arbejde, jeg føler mig klar om 2 år. Det er dejligt med ny 

uddannelse og nye udfordringer, men samværet med Mogens i vores livs efterår er mere betydningsfuldt. 

(Efterskrift: Det blev så alligevel til 7 år mere inden vi holdt op med at arbejde) 

 



5. dag torsdag d. 15. februar 2007 

Lille formiddags ski tur i solskin. Resten af dagen bruger vi dels i La Vella, Andorras hovedstad og dels i 

Caldea Kurbadet. 

 

På strøget i Escaldes ligger de fine, dyre butikker på rad og række. Det er en lang smal gade, og her er 

masser af folk, biler, scootere og betjente til at dirigere trafikken. 

 

Byen, ja hele Andorra, det vi har set, er præget af nybygning. Der er kraner og gravemaskiner alle vegne, 

og der er lagt an til endnu flere hoteller. 

 

Eftermiddagens mål var Kurbadet Caldea. Fyldt med 34-36° C varmt vand, bobler og springvand, 

romerske bade med koldt 14° C og varmt vand 36° C samt flotte dampbade. Både ude og inde var der 

boblebade. Det var en enestående oplevelse og så blev kroppen simpelthen så veltilpas af at plaske rundt i 

dette varme, termiske vand. Som afslutning fik jeg en mudderbehandling med havsalt. Jeg blev smurt ind 

i det varme mudder med groft salt. Dernæst pakket ind i plastic og et folietæppe og varme håndklæder. 

Det var ren velvære. Efter et brusebad fik jeg en let massage med blødgørende creme. Det var så dejligt. 

Vi tog den lokale bus hjem til Solden og spiste et lækket måltid på en lille hyggelig, lokal restaurant (er 

ved at have fået nok af hotellets bespisning), og så ellers på hovedet i seng efter en dejlig dag. 



6. dag fredag d. 16. februar 2007 

Solskin, næsten helt blå himmel.  

 

Gode skiture, trods de isede, blankslidte og forblæste pister. På toppen er der ikke mere sne, det er blæst 

af, og tilbage er blot isen, velegnet til skøjtebane. 

 

Vi har rigtig nydt solen i dag igen. Siddet i hver sin gode liggestol oppe på bjerget med næsen i sky. Og nu 

slutter vi af med at snuppe den sidste sol fra vores balkon, kl. er 16.45. 

 

7. dag lørdag d. 17. februar 2007 

Sidste skidag. Det sner, og det er tåget. Bvadr! Vi trækker den lidt. 

 

Men det blev til rigtig mange skønne ture, og en rigtig dejlig skidag, trods ringe sigtbarhed, for det var fin, 

blød sne at køre i.  

 

Vidunderlig sidste ski dag, og hyggelig middag på La Propaire med ualmindelig god service af ung ando-

raner. Jeg tror nok, vi fik en 5-dobbelt cognac, i hvert fald var han meget rundhåndet og kiggede ikke på 

centiliter. Vi gav ham TD Consults visitkort, og vi fik hans mailadresse. 





8. dag søndag d. 18. februar 2007 

Kl. er 10.30 og taskerne er pakket. Vi bliver hentet kl. 11.45 og skal først flyve fra Barcelona kl. 19.35. Det 

er umanerlig lang tid at være undervejs. 



Vurdering af skiferie i Andorra:  

 

 Caldea + muddervask var en skøn oplevelse. 

 Vi har haft en pragtfuld balkon med sol og udsigt. Det har vi nydt meget. 

 Hotellet har været acceptabelt, men helt upersonligt, og kan på ingen måde leve op til Krimmlerfälle. 

 Det trækker ned, at man skal betale 12 € pr. person, hver dag for at bruge swimmingpoolen. 

 Det trækker ned, at der er så lang bustransport fra Barcelona = 5 timer. 

 Byen Solden er ikke en by, men hoteller og skisports forretninger. Man skal lede længe efter noget 

oprindeligt. 

 

Måske vi alligevel skulle overveje at køre i RAV’en til Krimml næste år? 

 

På trods af alt, en dejlig skiferie. 

 

 

Kerteminde, d. 26. februar 2020, hvor dagbogen blev renskrevet. 

Rita 




