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PUBLIREPORTATGE

Us convidem a visitar l’espai de Wellbeing més gran d’Europa, més de 1.800 m2 dedicats al benestar. 
El nou Centre Júlia és un dels pocs establiments que ofereixen serveis en aquest camp. L’assortiment 
més variat i les millors firmes de perfumeria, cosmètica, maquillatge, nutricosmètica, farmàcia, pa-
rafarmàcia i cosmètica capil·lar, sota el guiatge de les nostres expertes conselleres en bellesa. Gaudiu 
dels serveis exclusius de perruqueria, maquillatge i Nail Bar. 
Descanseu i relaxeu-vos al Lounge Bar. 
Per als amants de la tecnologia, gaudiu descobrint la nostra revolucionaria pantalla multimèdia i en 
els vostres moments d’oci, reviviu l’emblemàtic rellotge d’aigua de Bernard Gitton i visiteu el nostre 
Museu del Perfum, una experiència sensorial i olfactiva única, on podreu crear el vostre propi perfum.

El nou Centre Júlia ja és una realitat
L’espai de Wellbeing més gran d’Europa

El saló és un autèntic recés de pau en ple cor d’Andorra, un parèntesi de calma i ben-
estar, un oasi per tenir cura d’un mateix. La qualitat de les nostres esteticistes i l’ús de 
productes acuradament seleccionats us garanteixen uns resultats visibles.
El talent dels nostres massatgistes us permetrà viure una experiència de pur benestar. 
L’atmosfera és atenta i discreta. Deixeu les tensions i l’estrès a la porta del saló i tor-
neu a recuperar l’equilibri físic i mental.

Le Salon de Beauté

Descobriu el Nail Bar & Pedispa OPI, el nou espai de tractament professi-
onal de mans i peus. Gaudiu d’una manicura i pedicura de somni, amb la 
tecnologia més pionera i productes amb actius d’origen natural.
Serveis de gel, esmalt semipermanent i tradicional, per a uns resultats 
sensacionals.

Nail Bar & Pedi Spa

Telèfon de reserves + 376 723 333
Avinguda Carlemany 115 I AD7OO Escaldes-Engordany
PRINCIPAT D’ANDORRA

Quins serveis donem a núvies i a 
convidats que es preparen per a bodes?



Continuem avançant per millorar el nostre assessorament per combatre 
els signes de l’envelliment. Ara també, a la farmàcia del Centre Júlia, po-
sem al vostre servei el nostre especialista en nutricosmètica anti-aging.
Aquest servei es troba exclusivament al Centre Júlia, on podreu descobrir 
les millors marques de farmàcia i parafarmàcia a escala mundial, amb les 
últimes tendències en productes per prevenir i retardar, en la mesura que 
es pugui, els efectes de l’envelliment.
Com a medicina preventiva que és, el seu màxim objectiu és prevenir 
possibles mals i malalties futurs.

Nutricosmètica
‘anti-aging’
La farmàcia del Centre Júlia

Un perfum que 
esdevé una joia
Perfums d’autor al Centre Júlia
Atelier Perfums d’Autor és un espai molt exclusiu al Centre Júlia d’An-
dorra, on podreu trobar perfums niche de les maisons més importants 
del món. Parfums Houbigant Paris, House of Sillage, Creed, Amouage, 
Montale, Mancera o Ramon Monegal són algunes de les marques que 
hi trobareu.
Aquestes marques elaboren perfums-joia; i el ritual d’atenció al client 
de l’Atelier Perfums d’Autor de Centre Júlia respon a aquesta singula-
ritat, ja que combina la part racional amb l’emocional, per proporcio-
nar una experiència excepcional.
Regaleu-vos un moment de Luxe i descobriu autèntiques joies de la 
perfumeria en un entorn inigualable: l’Atelier Perfums d’Autor de 
Centre Júlia a Andorra.

THS THE HAIR SPA
El nou espai destinat al confort,
a l’assessorament i a l’aplicació dels
millors tractaments capil·lar del món

A THS podreu provar, preguntar, experi-
mentar i relaxar-vos a la nostra cabina ex-
clusiva SPA CAPIL·LAR, dotada de butaques 
horitzontals tipus zen, amb cronoteràpia, 
vídeo i música de relaxació, i aïllada acústi-
cament perquè els temps de pausa d’un ritu-
al o coloració esdevinguin plaents.
Els serveis que us oferim tenen sempre un 
denominador comú, el factor plaer. Anar a la perruqueria i cuidar els cabells ja no és una obligació. Passa a ser 
una activitat lúdica, en què es poden provar els últims avenços tecnològics del sector.

Els nostres experts us assessoraran sense compromís i honestament sobre les solucions adequades en casos de tractaments clínics (caiguda, greix, 
picors, etcètera), i els millors rituals per a tractaments estètics (brillantor, volum, color, etcètera). 



MODA

M O D A

Més de 50 anys en el món de la moda tant per a home com per a dona.
Roba casual de diferents marques per a ambdós i vestits de núvia i festa.

PER A ELLS: tenim un servei de personalització de vestits, americanes i pantalons sempre a la 
seva mida.
Configura el teu vestit escollint disseny, teixit i contrastos per gaudir d’una peça exclusiva.

PER A ELLES: vestits de núvia amb dissenys actuals i de tendència.
En festa, una col·lecció amb gran varietat d’estils i colors; des dels vestits de còctel més atrevits 
fins als més formals per a padrines de boda o qualsevol tipus d’esdeveniment important; en co-
lors com el clàssic i elegant negre, gris, vermell, blau, rosa... en gasa, pedreria i de punta (encaje).

Per a un dia 
inoblidable
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ESCRIBÀ HOME  C/ Major, 32 · La Seu d’Urgell · Tel.: (0034) 973 353 577
ESCRIBÀ DONA  C/ Major, 48 · La Seu d’Urgell · Tel.: (0034) 973 350 209

www.escribamoda.com



RESTAURACIÓ

L ’elecció del saló per al banquet de noces és un punt molt important en l’organització de l’esdeveniment. L’àpat és un moment especial per 
compartir amb la família, els amics i els coneguts. Per aquest motiu, trobar l’espai idoni és la clau de l’èxit de la festa. L’Andorra Park Hotel 
disposa de tot el que els nuvis necessiten per fer del dia del casament una jornada única i irrepetible, amb un ampli ventall de serveis que 
s’adapten perfectament a allò que busquen per sorprendre els convidats. 

Els extensos jardins són un dels principals atractius de 
l’establiment. Un entorn idíl·lic que permet donar a la 
cerimònia civil un caire elegant i de màgica intimitat. 
L’hotel s’encarrega de condicionar i de decorar l’espai 
amb flors, en consonància amb les que porta la núvia. La 
mateixa zona exterior acull també els aperitius previs al 
banquet nupcial. 

L’Andorra Pak Hotel disposa de vàries sales per acollir tot 
tipus de celebracions, de més familiars a més multitudi-
nàries.
L’hotel garanteix en tots els casos un menú gastronòmic 
d’alta qualitat, amb plats elaborats per l’equip del xef de 
la casa, Marc Mora, i rebosteria signada pel prestigiós 
pastisser del país Patrice Bernard.  

Un espai únic per al 
banquet de noces



rrpp.park@andorraparkhotel.com



Detalls
personalitzats

TessArt és un espai especialitzat en 
l’elaboració artesanal de detalls per 
a tota mena de celebracions. Des de 
les invitacions fins al petit obsequi 
que s’entrega als convidats en el dia 
assenyalat, ja sigui un casament, un 
bateig o una comunió, hi trobaràs tot 
el que busques, amb una atenció cent 
per cent personalitzada. Vine a veu-
re’ns i et donarem un gran ventall 
d’idees, o fes-nos la teva proposta 
i ens adaptarem exactament al que 
busques. Sigui quina sigui l’opció, 
et garantim la qualitat d’un produc-
te original i totalment fet a mà, amb 
materials com paper, cartró i fang, 
i tècniques com el mosaic, l’scrap-
booking, la ceràmica... tot un món de 
possibilitats al teu abast.

C/ Dr.Nequi, 9 
Andorra la Vella
Telèfon: 861 518
www.tessartesania.com
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L a figura del wedding planner, 
o organitzador de casaments, 
està molt arrelada als països 
anglosaxons des de fa anys, 
però a casa nostra tot just co-

mença a despuntar. Anna Melenchón i Laura 
Balielles, gerents de l’empresa UnikEvents, 
reconeixen que quan van iniciar la seva ac-
tivitat, ara fa cinc anys, “aquests tipus de 
serveis eren pràcticament desconeguts a 
Andorra”, però que amb el temps “han ad-
quirit importància i cada vegada més parelles 
de nuvis hi confien”.  
L’Anna comenta que aquesta consolidació 
respon a “una evolució de la societat”, ja 
que, “a mesura que les dones han adquirit 
responsabilitats professionals no només 
triguen més en casar-se, sinó que també 
ha minvat el temps que poden dedicar a or-
ganitzar el gran dia”. En la seva opinió, “és 
important que ho puguin fer d’una manera 
tranquila, sense estrès”, i destaca que “espe-
cialment en parelles que es casen per primer 
cop necessiten assessorament constant”. 
La wedding planner s’encarrega d’“orga-
nitzar l’esdeveniment de manera integral 
o parcial, de la forma més personalitzada 
possible, i pensant molt en els protagonis-
tes”. D’aquesta manera, “la nostra feina 
consisteix, bàsicament, en coordinar els 
diferents aspectes de la jornada tenint en 
compte les preferències de la parella, per-
què potser ells tenen un espai, un catering, 
un pastisser o una florista de preferència. 
Nosaltres sempre tenim presents aquests 
aspectes”, ressalta Unik. 

Planificar 
cada detall

Amb quina antelació cal començar a preparar 
el casament? “Quan abans millor”, explica 
l’Anna. “S’aconsella un termini d’uns 12 
mesos, amb un timing molt pautat i tranquil, 
sobretot quan es tracta de l’organització 
total de l’esdeveniment”, afegeix. En tot 
cas, els dos eixos principals de la jornada, 
que cal tenir reservats quan abans millor, 
són la cerimònia i el banquet. “Un cop ja 
estan tancats aquests dos aspectes, la resta 
de serveis no són tan urgents”, tot i que 
especialment en temporada alta “no s’ha de 
badar perquè també estan molt sol·licitats 
i cal fer-ho amb temps”.
Respecte al format de la celebració, Unik 
posa en relleu que cada vegada es tendeix 
més a la personalització de l’esdeveniment, 
que també acostuma a tenir un nombre més 
restringit de convidats. “Abans se solia con-
vidar moltíssima gent per una qüestió de 
compromís dels pares, fins al punt que ni 
els mateixos nuvis coneixien a la meitat dels 
assistents”. Ara, en canvi, “es convida als 
amics, i a aquells familiars que més conei-
xes i que realment vols que comparteixin 
el teu dia i la teva festa”. En relació amb 
aixó, també es busca sorprendre el convidat. 
“La innovació crida molt l’atenció: es fan 
bodes temàtiques, totalment personalitza-
des. Volem que els nuvis pensin la boda tal 
com la volen, i a partir d’aquí la vas creant 
i dissenyant”. L’Anna agrega que “aquest 
element sorpresa també fa que al convidat li 
faci il·lusió el casament, un esdeveniment que 
anys enrera estava molt més estandaritzat, 
i que per tant, era més monòton i avorrit”.



ENTREVISTA

“Tenim molt presents les arrels
culinàries del país, però això no
ens fa renunciar a la innovació”

Jordi Banqueri
Xef de l’Art Hotel

Des del febrer del 2008 dirigeix els fogons de l’Art Hotel amb una aposta clara per fusionar 
la cuina tradicional i les últimes tendències. Una filosofia que també trasllada als menús que 
proposa per a celebracions especials.

El restaurant d’un hotel ubicat 
al centre d’Andorra potser no 
sembla la primera opció per a 
un casament...
Bé, és cert que per la nostra ubi-
cació, estem molt limitats pel 
que fa a espais exteriors. Però 
això també ens ha  portat a apos-
tar per la qualitat en altres as-
pectes. Un servei acurat i una 
cuina de primer nivell és el que 
ens distingeix d’altres establi-
ments. La nostra filosofia és 
aquesta: la qualitat dels plats, de 
les decoracions i dels ingredients 
utilitzats. Hem fet un pas més 
enllà en la qualitat del producte i 
el tracte al client.

Què els diferencia?
Principalment el fet que realit-
zem una selecció molt curosa 
dels productes, de manera que 
proposem una cuina molt fresca, 
molt ben cuidada, de qualitat i 
que pugui satisfer tots els gustos.

Advoquen més per la tradició o 
per la innovació?
Als nostres fogons sempre in-
tentem fusionar la cuina tradi-
cional i les tendències més in-
novadores. Tenim molt presents 
les arrels culinàries del país, les 
receptes tradicionals de tota la 
vida, però això no ens fa renun-
ciar a les propostes més noves. 
El resultat són uns plats sorpre-
nents i originals.

Quines especialitats destacaria?
Pel que fa a banquets per a cele-
bracions sempre cal que hi hagi 
una gran oferta de plats i de gus-
tos, però en tenim alguns que són 
la marca de la casa: per exemple, 
el llamàntol en un jardí, o bé els 
canelons de pasta fresca amb 

confit d’ànec i beixamel trufada. 
Pel que fa a la carn i el peix, tenim 
plats molt tradicionals, l’espatlla 
de cabrit desossada a baixa tem-
peratura, o un suquet de rap amb 
escamarlans i gambes...

Quins criteris segueixen a l’ho-
ra de dissenyar els menús?
La nostra oferta s’estructura en 
una mena de carta amb una sèrie 
d’entrants, diverses sopes i cre-
mes, amanides o primers plats 

calents, i diverses propostes de 
carn i de peix. El menú també 
inclou una vintena d’aperitius a 
peu dret, en forma de brotxetes, 
culleretes, miniplats, etcètera. El 
client escull en funció de les se-
ves preferències i gustos, i nos-
altres ens hi adaptem. El preu 
sempre varia en funció del pro-
ducte.

En quin espai s’organitzen els 
àpats?

Disposem d’una sala molt àm-
plia i lluminosa a la cinquena 
planta de l’hotel que gaudeix de 
molt bones vistes. Al costat hi 
ha una cuina de grans dimen-
sions que ens permet treballar 
al mateix lloc. Això ens ofereix 
la possibilitat d’organitzar grans 
celebracions, de fins a 250 con-
vidats. I nosaltres sempre ens 
podem adaptar a les preferències 
del client quant a l’organització i 
la disposició de les taules.
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GALERIA

E spai d’Art Andorra Art Gallery, amb més de trenta anys d’ex-
periència en el món de l’art, ha desenvolupat bona part de la 
seva activitat a Barcelona, i des de fa uns anys és també una 
galeria de referència al Principat d’Andorra. La sala d’exposi-
cions presenta l’obra dels més prestigiosos artistes de l’avant-

guarda catalana, i també de l’àmbit internacional, sempre dins d’una línia 
on predomina la qualitat. També disposa d’un gran fons d’art amb obres de 
tots els nivells i preus. Per aquest motiu, Espai d’Art Andorra és una opció 
molt recomanable si es vol fer un regal de noces original i diferent: es poden 
adquirir des de quadres o escultures fins a tapissos o fotografies... i no només 
obres que la galeria té al seu fons, ja que també es poden encarregar peces 

expressament a algun dels 
artistes que hi col·laboren de 
manera habitual. En qualse-
vol cas, la galeria dóna totes 
les facilitats i garanties per al 
transport de la peça a qual-
sevol adreça, amb rapidesa i 
puntualitat. El catàleg d’Espai 
d’Art Andorra inclou obres de 
creadors tan prestigiosos com 
Eduard Alemany, Miquel Bar-
celó, Eduardo Chillida, Mo-
dest Cuixart, Salvador Dalí, 
Antoni Tàpies o Andy Warhol, 
entre molts d’altres.

Regalar art

Espai d’Art Andorra Art Gallery
C/ de la Borda, 5 - Andorra la Vella
Telèfon:  854 982
espai.art.galeria@gmail.com
www.espaidartandorra.com
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REPORTATGES

E ls nuvis han decidit ca-
sar-se per celebrar el seu 
amor. El dia serà d’ells 
per sempre, i reuneixen 
família i amics per com-

partir una jornada excepcional. L’orga-
nització els ha suposat temps, inversió 
i reflexió, fins al punt de deixar una 
part d’ells mateixos en cada detall. Per 
aquest motiu, és important que tots els 
moments de la celebració siguin captats 
per un bon professional de la fotografia, 
un testimoni clau i privilegiat que té la 
sort de descriure amb imatges una data 
tan  assenyalada.  D’aquesta manera, 
esdevé còmplice de la parella en re-
transmetre amb força i de manera justa 
tot el que passa.
El més important en aquest tipus de 
reportatges, explica la fotògrafa Céline 
Pech, “és poder anticipar, captar i mag-
nificar cada moment clau del que cons-
titueix la història d’aquest dia únic”. 
Així, per transmetre-ho adequada-
ment, “necessito sentir les emocions 
dels nuvis, l’ambient i l’energia dedica-
da a la boda”, afegeix. Per aquest motiu, 
considera que “conèixer els nuvis abans 
del casament és important: saber el que 
desitgen, i la seva sensibilitat i perso-
nalitat, per crear una confiança i treba-
llar millor junts”.
Céline Pech realitza reportatges de ca-
sament des de la preparació de la nú-
via fins a la cerimònia i la festa. També 
proposa sessions de pre-boda o de day 
after, en les quals la núvia es torna a 
posar el vestit de casament i la pare-
lla es fotografia en ambients relaxats i 
distesos. El seu estudi fotogràfic posa 
a l’abast dels clients una fórmula que 
inclou el reportatge del dia de la boda, 
el day after, el llibre de casament i una 
caixeta USB amb totes les imatges del 
reportatge. Aquest llibre està treballat 
per la Céline i imprès en un laborato-
ri de qualitat, un tresor d’imatges que 
permet cristal·litzar tots aquests mo-
ments únics per incloure’ls a dins del 
patrimoni d’imatge dels nuvis.

Moments únics,
fotografies d’emocions

Ctra. St. Cristòfol - Borda Martí - Anyós (la Massana)
Telèfon: +376 866 486 - www.celinepech.com - info@celinepech.com
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RESTAURACIÓ

S ituat en un entorn incomparable, l’Abba Xalet Suites Hotel acull durant 
tot l’any tota mena d’esdeveniments socials i familiars. Un dels indrets 
més captivadors de l’hotel és un ampli jardí de dues hectàrees d’extensió, 
amb espectaculars vistes a la vall d’Anyós, el que dona la possibilitat, si el 
temps acompanya, d’organitzar-hi els aperitius previs al banquet. Aquest 

espai també és ideal per a celebracions on els més petits són els protagonistes, com 
bateigs i comunions, ja que s’hi poden organitzar diferents activitats per a infants.
Amb una sala amb capacitat per a 150 convidats, l’Abba Xalet Suites Hotel adapta 
el format de la celebració al gust del client, donant-li l’opció de configurar el menú 
segons les seves preferències. Els fogons del restaurant compten amb un equip de 
professionals liderat pel xef Thierry Merlé, que està formant-se constantment per 
buscar la màxima innovació en cada plat. A més, dos dels cuiners són també experts 
en pastisseria.

D’altra banda, l’hotel dona facilitats 
d’allotjament als convidats, amb 
preus especials i descomptes del 
20% o més. En determinades dates, 
especialment en temporada baixa, es 
pot llogar tot el complex, per allargar 
la festa tant com es vulgui.

Festes en 
un marc 
incomparable Casaments - Comunions - Celebracions

Un somni fet una realitat!

Personalitzem la seva celebració
Demaneu pressupost sense compromís

Terra Major de Sispony, s/n - Sispony (La Massana)

Telèfon: +376 737 300

www.abbaxaletsuiteshotel.com

Facebook: https://www.facebook.com/abbaxaletsuites/

Instagram: https://www.instagram.com/abbaxaletsuites/



ENTREVISTA

“L’anell de prometatge ha 
de reflectir la personalitat 
de la núvia”

Saida Pokrovskaya
Directora de la joieria Vasari

L’especialista analitza les diferents op-
cions per a l’anell de compromís, un cos-
tum que s’ha mantingut intacte tot i que 
en els darrers anys ha estat objecte d’al-
gunes transformacions i novetats

L’anell de compromís és una 
tradició que es conserva?
Sí, és un costum que segueix 
molt arrelat, i cal destacar que, 
malgrat la crisi, aquesta tradició 
s’ha mantingut força. Amb tot, 
han canviat alguns hàbits pel que 
fa a la peça i a la seva utilització.

Com ara quins? 
Anys enrere, per exemple, l’anell 
de compromís es duia en comp-
tades ocasions al llarg de l’any, 
perquè consistia en un brillant 
muntat amb quatre o sis grapes i, 
sincerament, no era una peça cò-
moda de portar. Per això s’exhi-
bia només en moments molt es-
pecials. Ara, en canvi, es tendeix 
a adquirir anells còmodes, que es 
poden portar cada dia.

S’han introduït canvis pel que 
fa a la configuració o el disseny 
de l’anell?
Sí. Tradicionalment era un dia-
mant muntat en or. Ara pot ser 
per exemple un safir o qualsevol 
altra pedra preciosa o semipreci-
osa. I l’anell no ha de ser forço-
sament en or, hi ha molts altres 
materials, com la plata. Les pos-
sibilitats són infinites.

Quin pot ser el ventall de preus?
Molt ampli. Ens podem adaptar a 
tots els pressupostos: des de 100 
o 200 euros fins a 200.000 euros 
o més. I l’anell es pot personalit-
zar tal com el vol el client.

Que determina el cost?
L’ús de pedres precioses és el 
que més influeix en el preu: di-
amants, safirs, robins, marag-
des... poden arribar a costar 
milers i milers d’euros. Si és un 
diamant influeixen factors com 
els quirats, el color, la claredat, 
el tipus de tall...

Ha fet referència a la crisi eco-
nòmica. De quina manera ha 
repercutit?
Bé, primer de tot cal dir que ar-
ran de la crisi la gent es casa molt 
menys que abans, i això evident-
ment s’ha notat. I els que es ca-
sen, com he dit abans, mante-
nen aquesta tradició, tot i que 
en molts casos busquen opcions 
que siguin més econòmiques i 
accessibles per a la seva butxaca. 
No cal, necessàriament, estal-
viar durant cinc anys per com-
prar l’anell, perquè estem par-
lant d’un objecte on el que més 
compta és el valor sentimental 
que té. Per això, el més impor-
tant és posar tot el teu amor en 
la peça.

De quina manera es pot perso-
nalitzar el disseny?
El muntatge el fem tot nosaltres i 
el podem adaptar a les preferèn-
cies de cadascú, sense cap tipus 
de problema. Si visita la botiga, 
veu un anell que li agrada i el vol 
modificar d’alguna manera, amb 
una altra pedra, o incorporar al-
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Anell solitari d’or blanc de 
18 quirats amb diamant ta-
lla princesa de 4,02 quirats, 
color H i puresa VS2

Anell d’or blanc de 18 qui-
rats amb safir blau de 9,15 
quirats i diamants talla 
princesa de 2,04 quirats.

Anell d’or blanc de 18 
quirats amb diamant talla 
pera de 2,01 quirats, color 
G, puresa VS2, pavé de 
0,56 quirats

Aliança en or blanc de 18 
quirats amb diamants talla 
brillant de 1,09 quirats 
color G i puresa VVS1.
Anell solitari en or blanc de 
18 quirats amb diamants 
de 3 quirats color G i pure-
sa VVs1

gun gravat, ho podem fer perfec-
tament, així com aconseguir el 
mateix model en una altra tipo-
logia d’or.

Amb quina antelació cal enco-
manar l’anell?
Si és una peça diguem-ne rara 
o poc habitual, es recomana fer 
l’encàrrec un o dos mesos abans. 
Per a dissenys clàssics, fàcils de 
trobar, n’hi ha prou amb una 
setmana. Tenim, per exemple, 
una muntura rodona especial de 
Vasari, sense grapes, en què el 
diamant està muntat en or blanc 
de 18 quirats, i és un anell molt 
còmode i fàcil de dur. És una peça 
discreta però molt elegant.

I pel que fa a creacions més 
complexes?
A Vasari disposem d’uns dis-
senys amb pavès, que requerei-
xen força temps d’elaboració. No 
es poden fer d’un dia a l’altre. 
També hi ha gent que busca un 
solitari amb pavès al voltant, o 
dissenys grans, amb una pedra 
que en el fons porta pavès, que 
també és força complicat de fer. 
 
Fins a quin punt és important 
l’assessorament del joier?
És un factor clau i molt determi-
nant. Fem moltes preguntes so-
bre la núvia: com és físicament, 
quin és el seu caràcter, quins són 
els seus gustos i aficions... Hem 
de tenir en compte que és un 
anell per a tota la vida i que ha 
d’estar específicament pensat 
per a aquella persona. Per això 
l’anell ha de reflectir la persona-
litat de la núvia.

Com es pot aconseguir?  
Cal tenir en compte si és una 
persona clàssica, si li agraden les 
peces vintage, si és moderna, si 
és una mica hippy, si és discre-
ta... hi ha molts tipus de perso-
nalitats. Però l’elecció sempre 
ha de recaure en l’home, i no re-
comanem que es deixi aconsellar 

per amics o familiars de la pare-
lla. Ell millor que ningú ha de sa-
ber com és la núvia.

També hi ha la tradició de re-
galar un rellotge al promès. 
Quines són les opcions?
Sí, a Europa és molt corrent que 
la noia regali un rellotge al nuvi. 
Tenim marques que es poden 
adaptar al gust del client. Si és 
una persona més esportista, 
l’ideal és un rellotge Alpina, que 
té una molt bona relació quali-
tat-preu: un rellotge suís 100% 
amb mecanisme automàtic per 
menys de 1.000 euros. D’altra 
banda, la marca Louis Erard ofe-
reix diferents dissenys, de més 
esportiu a més clàssic, i el rellot-
ge alemany Nomos, de manufac-
tura i molt sofisticat, és també 
una opció perfecta per a un pre-
sent. Aquí els preus poden os-
cil·lar entre els 1.000 i els 3.000 
euros.

Quines són les tendències pel 
que fa a aliances de matrimo-
ni?
També han variat força. Anti-
gament l’anell era només en or, 
blanc o rosa. Ara hi ha moltes ti-
pologies diferents d’aliança. Les 
dones trien el que es coneix com 
a mitja aliança, que és un anell 
amb petits diamants al voltant. 
A Europa, aquesta aliança es pot 
portar conjuntament amb el so-
litari, mentre que en d’altres pa-
ïsos es porta en un mà l’anell de 
prometatge i en l’altra l’anell de 
matrimoni.

Els dos anells han de ser idèn-
tics?
No necessàriament, tot i que està 
molt estesa aquesta creença. Els 
gustos poden ser diferents: al 
marit li pot agradar l’or blanc, 
que s’assembla més a un metall 
com l’acer i té un aspecte més 
discret, i en canvi la núvia pot 
preferir or rosa o or amb dia-
mants. 

LA
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REPORTATGES

Emocions
en imatges

E clipse Wedding neix de la il·lusió de 
dos joves fotògrafs, Patricia i Albert, 
que han decidit arriscar per ense-
nyar-nos que existeix un nou concep-
te de fotografia de noces i que això els 

fa diferents. Es descriuen com uns enamorats de la 
música, els gats i de les històries d’amor, i pot ser 
que per això últim els faci ser tambien uns enamo-
rats de les noces. Els apassiona el seu treball!
Sempre en les ultimes tendències, no deixen d’es-
tar constantment en formació i així poder oferir als 
seus clients un resultat modern i innovador.
A l’hora de mirar per l’objectiu, segueixen una linea 
fotoperiodistica, anant mes allà de les poses i sen-
se intervenir en l’escena, ja que solament així cap-
turen l’essència de cada moment. Acostant-se a la 
història, poden capturar-la amb més vida i emoció, 
generant imatges que perduren per sempre.
Expliquen que els encanta crear un vincle amb les 
parelles que confien en ells per capturar el seu gran 
dia, perquè el seu reportatge tingui un toc personal 
i sentin que són ells mateixos. I gràcies a aquesta 
confiança, fan que els seus clients passin a ser una 
mica més que això i que passin a formar part de la 
gran família Eclipse Wedding.
Si us caseu i voleu guardar aquest record per sem-
pre, no dubteu a posar-vos en contacte amb ells, 
destaquen que “volem immortalitzar tots els vos-
tres moments. Perquè no hi ha res com mirar enrere 
i somriure”.

Emocions en 
imatges

E clipse Wedding neix de la il·lusió 
de dos joves fotògrafs, Patricia i 
Albert, que han decidit arriscar per 
ensenyar-nos que existeix un nou 
concepte de fotografia de noces i 

que això els fa diferents. Es descriuen com uns 
enamorats de la música, dels gats i de les histò-
ries d’amor, i pot ser que això últim els faci ser 
també uns enamorats de les noces. Els apassiona 
el seu treball!
Sempre en les últimes tendències, no deixen 
d’estar constantment en formació i així poder 
oferir als seus clients un resultat modern i inno-
vador.
A l’hora de mirar per l’objectiu, segueixen una 
línia fotoperiodística, anant mes enllà dels po-
sats i sense intervenir en l’escena, ja que sola-
ment així capturen l’essència de cada moment. 
Acostant-se a la història, poden capturar-la amb 
més vida i emoció, generant imatges que perdu-
ren per sempre.
Expliquen que els encanta crear un vincle amb 
les parelles que confien en ells per capturar el 
seu gran dia, perquè el seu reportatge tingui un 
toc personal i sentin que són ells mateixos. I grà-
cies a aquesta confiança, fan que els seus clients 
passin a ser una mica més que això i que passin a 
formar part de la gran família Eclipse Wedding.
Si us caseu i voleu guardar aquest record per 
sempre, no dubteu a posar-vos en contacte amb 
ells. Destaquen que “volem immortalitzar tots 
els vostres moments. Perquè no hi ha res com 
mirar enrere i somriure”.



RESTAURACIÓ

Av. Carlemany, 107 - AD700 Escaldes-Engordany · Tel.: +376 739 900 - hotelcanut@andorra.ad www.casacanuthotel.com

H O T E L  G A S T R O N Ò M I C

a casa canut
* * * * *

banquets a mida per a comunions, batejos,
noces, celebracions de família...

Demaneu pressupost

L ’hotel gastronòmic A Casa Canut és l’indret idoni per acollir banquets i celebra-
cions de caire íntim i familiar, amb la garantia que atorga l’experiència profes-
sional d’un xef amb més de 25 anys darrere els fogons de l’establiment. Tant si 
es tracta d’unes noces com d’una comunió o bateig, l’àrea de restauració d’A 
Casa Canut disposa de diferents espais reservats que es poden adaptar a cada 

cas: de reunions d’una trentena de persones a esdeveniments amb un centenar de convidats. 
Independentment del format, es garanteix una cuina de primer nivell, amb productes frescos 
i elaboració de tots els plats el mateix dia. Això permet dissenyar tots els menús a mida segon 
les necessitats del client, des d’un format de degustació fins a una opció més tradicional for-
mada per aperitiu, seguit de dos plats i postres. Les possibilitats són molt extenses, pròpies 
d’un restaurant que es caracteritza per una cuina àgil i flexible. Sigui com sigui, s’assegura 
una acurada relació entre qualitat i preu, amb propostes que s’ajusten a tots els pressupostos.

Reunions i 
celebracions íntimes



PASTISSERIA

Av. Joan Martí, núm. 46-i - Tel.: 376 83 15 87 - Encamp

FORN LES BONS

Fem pastissos per a moments especials

Suggeriments dolços
Comunions BatejosBodes

Individuals

3 pisos

Cor

Luxe

Clàssic

Llibre

Estels

Clàssic

Duo



425 €
Penjoll d’or blanc
NOCES

Perquè una joia és un
regal per a tota la vida

639 €
Arracades d’or blanc
NOCES

425 €
Braçalet d’or blanc
NOCES

945 €
Mitja aliança d’or 
blanc i diamants
NOCES

945 €
Mitja aliança d’or 
blanc i diamants
NOCES

1.129 €
Anell d’or blanc i 
diamants
NOCES

509 €
Arracades d’or blanc, 
diamants i perla
NOCES

565 €
Anell d’or blanc i 
diamants
NOCES

219 €
Braçalet d’or groc
COMUNIONS

349 €
Arrecades d’or groc 
amb perla
COMUNIONS

185 €
Collaret d’or amb 
creu i perles
COMUNIONS

129 €
Rellotge Muffin
COMUNIONS

62 €
Braçalet de plata de 
1a llei i perla
COMUNIONS

47 €
Penjoll de plata de 
1a llei i perla
COMUNIONS

47 €
Anell de plata de 
1a llei
COMUNIONS
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Carretera de la Rabassa, km 6  -  Telèfon: 742 030  (a 2 minuts de Naturlàndia)
info@hotelcomabella.com  -  AD600 Sant Julià de Lòria

Entorn natural, en un dia excepcional...



RESTAURACIÓ

L ’hotel Sant Gothard és especialista en la celebració de noces i tot tipus 
d’esdeveniments familiars i d’amics -batejos, comunions, baby shower, 
comiats de solter, aniversaris...-, en un ambient natural idíl·lic. Amb més 
de 30 anys d’experiència, l’establiment organitza cada detall de l’esde-
veniment, no únicament l’àpat, ja que els amplis jardins exteriors poden 

acollir actes com el casament civil o la benedicció dels anells, entre d’altres cerimò-
nies.

 A l’interior, l’hotel Sant Gothard posa a la seva disposició diversos espais que 
s’adapten a totes les celebracions: des d’un saló que permet donar cabuda a més de 
200 persones fins a d’altres sales més petites per a festes de caire íntim. Un equip de 
professionals s’encarrega d’organitzar cada detall banquet perquè tot surti a la per-
fecció.

 Quant a la gastronomia, l’hotel Sant Gothard elabora tots els plats, seguint 
receptes casolanes i tradicionals, i amb ingredients totalment naturals. El menú és 
flexible i es pot configurar en funció de les preferències dels clients. Informi’s sense 
cap compromís sobre pressupost i disponibilitat de dates.

Més de 30 anys
d’experiència
en celebracions



Organitzem
esdeveniments
TOT L’ANY!
Us oferim
· Prova de menú per a 4 persones.
· Còctel de benvinguda.
· Aperitiu complet amb barra lliure 
(Vermouth, refrescos, aperitius, sucs).
· Menú complet amb pastís nupcial.
· Celler i cava o xampany contractat.
· Decoració floral.
· Impressió de minutes personalitzades.
· Nit de noces a la nostra suite nupcial 
amb detalls a la habitació.
· Esmorzar a l’habitació. 
· Muntatge i decoració completa de la 
sala sense càrrec addicional (centres de 
taules estàndard).
· Entrada lliure al nostre spa.
· Assessorament personalitzat des de 
la primera visita amb gestió de serveis 
addicionals. 
· Llibre d’honor per als  nuvis cortesia 
de l’hotel.
· Allotjament dels convidats al nostre 
hotel amb tarifes especials (consulteu 
segons disponibilitat).
· Gestió de les reserves d’allotjament 
per als convidats al banquet.
· Ús de les instal·lacions del miniclub 
pels més petits i obsequi d’una borsa 
de dolços per a cadascun.

Propostes addicionals
· Contractació musical.
· Cuidadors per als nens o altres formes 
d’entreteniment (per exemple focs 
artificials...).
· Arranjaments florals especials.
· Aparcament privat.
· Barra lliure durant el ball.
· Contractació de discoteca en 
exclusivitat amb barra lliure i 
piscolabis nocturn (mínim 40 pax).

Descobriràs paisatges increïbles, 
panoràmiques excepcionals, una 
flora i fauna que ni t’imagines, les 
sensacions del silenci, del benestar 
físic i psíquic, de seguretat, del 
respecte pel medi ambient, la no 
massificació, el menjar típic de 
muntanya, els passejos entre els 
boscos, juntament amb les activitats 
proposades, viureu un dia o dies 
inoblidables. 

Ctra. d’Arinsal, s/n. - Erts (Arinsal) 
La Massana
Tel.: 738 787

operaciones@sgothard.com
www.sgothard.com



VIATGES

E l viatge de noces és una experiència única i inoblidable, i la varietat de destina-
cions a l’abast és tan àmplia com la imaginació ho permeti. Amb tot, els indrets 
de platja continuen sent els preferits: un lloc exòtic on relaxar-se i deixar enrere 
l’estrès prenupcial. Mònica Suárez, de Becier Viatges, confirma que “d’entrada el 
que més crida l’atenció dels nuvis són les illes paradisíaques. Hi ha moltes opci-

ons, però la més recomanable per la relació qualitat-preu són les Illes Maurici”, ressalta. 
 Malgrat que el Carib llatí, amb la Riviera Maya o Punta Cana com a destinacions estrella, 
continua tenint molt bona acollida, també Àsia, i en especial Tailàndia, és una de les propostes 
més sol·licitades els darrers anys. “Tailàndia permet combinar els encants d’un país asiàtic amb estades 
a la platja, a llocs com Phuket, i a més en el mateix viatge també es pot fer una escapada a l’illa de Bali”, 
comenta Suárez. Indonèsia, juntament amb Austràlia, centra molts dels viatges de nuvis, igual que la Po-
linèsia, que per la seva llunyania, afegida als seus paisatges, la converteixen en una destinació molt sol·li-
citada per la imatge romàntica que transmet.
 Entre les destinacions clàssiques també hi ha els Estats Units, tant en el seu vessant més urbani-
ta, amb Nova York al capdavant, com en el més salvatge i aventurer, amb una atractiva ruta pels diferents 
parcs naturals de la costa oest del país. “És una proposta molt recomanable per a aquelles parelles que han descartat la platja però tampoc els agrada la 
ciutat”, destaca Mònica Suárez.
 En qualsevol cas, Becier Viatges aconsella reservar el viatge de noces amb força antelació, així com l’assegurança. “Recomanem fer-ho uns 
mesos abans. D’aquesta manera ja se n’obliden i es poden centrar en els preparatius del casament”. A més, agrega, “molts operadors turístics ofereixen 
descomptes importants per compra anticipada i es recomana molt aprofitar aquestes ofertes”. 

Destinacions
per a tots
els gustos



Nova col·lecció 2017
comunions, batejos i cerimònies

www.baldufaseu.com  -  www.baldufaandorra.com
La Seu d’Urgell C/ Bisbe Guitart, 35 - Tel.: (00 34) 973 351 250 - baldufaseu@gmail.com

Escaldes-Engordany C/ de la Constitució, 22, edifici Salita Parc, bloc D - Tel.: 860 855 - baldufaandorra@gmail.com



RESTAURACIÓ

U bicat al centre d’Encamp, el 
restaurant Cap Roig està es-
pecialitzat en l’organització 
de tot tipus d’esdeveniments 
i cerimònies, mostrant-se en 

tot moment obert a les idees, propostes i pre-
ferències dels seus clients. L’ampli local, amb 
llum natural, permet acollir diferents formats 
de celebracions, de més íntimes a més multitudinàries, adaptant la capacitat 
i els espais a cada cas, i amb la possibilitat de llogar taules rodones per deter-
minats actes. També es pot habilitar una terrassa durant els mesos d’estiu 
per acollir festes a l’exterior, i el local disposa una tranquil·la àrea chill out 
amb calefacció pensada per als fumadors.
Les especialitats de la casa són el peix i el marisc frescos i també els arros-
sos, amb una extensa varietat de menús aptes 
per a tots els gustos i per a tots els pressupostos. 
L’establiment ofereix diverses opcions, amb 
plats com ara orada, llobarro, turbot, llamàntol 
i tota mena de varietats de closca: navalles, os-
tres, escopinyes, vieires...

Especialistes
en celebracions

Un lloc ideal per al teu banquet a mida per a noces,
comunions o celebracions familiars.

Terrassa exterior i pàrquing privat.

Especialitats en peix i marisc fresc.
Arròs amb llamàntol i fideuà.

Pop a la murciana i escopinyes amb vi blanc...

Pressupost a la teva mida.

Av. Joan Martí, 101 - Encamp (Principat d’Andorra) - Tel.: 830 202
www.restaurantecaproig.com - rcaproig@gmail.com

(Obert de dimarts a diumenge de 12.00 a 24.00 h)



VIATGES

V iatges Vilanova és una agència de viatges 
situada a Sant Julià de Lòria amb més de 32 
anys d’experiència dins el món del viatge. El 
nostre equip humà està format per profes-
sionals amb una dilatada trajectòria al sec-

tor. Gràcies a aquesta llarga trajectòria mantenim una xarxa 
de corresponsals arreu del món que ens permeten oferir una 
infinitat de productes dissenyats per nosaltres. Des del gran 
viatge a la seva mida fins al cap de setmana amb encant, es-
tem preparats per atendre les seves necessitats, ja sigui un 
desplaçament de lleure o professional. També posem al seu 
abast tota la producció dels grans tour operators dels mer-
cats espanyol i francès.
Som especialistes en viatges de noces, creuers, parcs temà-
tics d’arreu del món, estades en ciutat, platja o muntanya, 
vacances actives (BTT, esports d’aventura i altres activi-
tats), circuits organitzats o privats amb bus o minibús, re-
serves d’hotel o de vols, gestió de visats... i un llarg etcètera 
per donar resposta a les seves preferències. 
Recordi, darrere de www.viatgesvilanova.com sempre tro-
barà la persona indicada per facilitar-li tot tipus d’informa-
ció sobre el seu viatge. Som una agència de viatges, no un 
simple terminal electrònic sense vida pròpia!

Qui som?

Av. Verge de Canòlich, 34  -  AD600 SANT JULIÀ DE LÒRIA (ANDORRA)  -  Tel.: +376 879 979  -  Mòbil: +376 323 956  -  Fax: +376 879 969
direcció@viatgesvilanova.com  -  www.viatgesvilanova.com

Destinacions que

              us enamoraran!



REPORTATGES

Laboratori fotogràfic
Regals personalitzats
Estudi fotogràfic
Bodes, comunions...

Telèfon: 863 633

 366 963

C/ Ciutat de Consuegra, 8
Andorra la Vella

www.fotoimatge.net
fotoimatge@fotoimatge.net

F oto Imatge aposta per les últimes tendències de fotografia en cerimònies 
de casament. L’àlbum és un del records més vius d’aquest dia tan especial. 
Tant en aquest tipus de celebracions com en comunions i batejos, Foto 
Imatge ofereix tècniques innovadores, que es combinen amb l’experi-
ència de més de 20 anys de trajectòria professional, i un tracte proper al 

client des del primer moment.
També són especialistes en reportatges de comunions, tant en estudi fotogràfic com 
en entorns naturals. Els acabats es poden realitzar en diferents tipus de materials i 
formats, com ara àlbums, caixes de fusta amb fotografies, recordatoris, fotografia 
impresa en fusta…
A Foto Imatge també fan seguiment de moments tan especials com l’embaràs i són 
experts en sessions de fotos de nadons. 

Records
per sempre



MODA

L es noves col·leccions 
dels fabricants de 
més prestigi ja estan 
disponibles a Patxoca 
Nens, un establiment 

de referència al Principat en moda 
infantil. La botiga disposa d’un im-
portant catàleg de vestits, tant per 
a nena com per a nen, perquè llu-
eixin com mai en un dels dies que 
esperen amb més il·lusió. Amb més 
de 25 anys d’experiència, Patxoca 
Nens disposa també de vestits de 
bateig i una important gamma de 
complements. Algunes de les fir-
mes més importants amb les quals 
treballa són Alice Pi, Chocolati, 
Crisby’s o Rtb. Visita-la i coneix les 
últimes novetats.

Els més petits,
protagonistes

Moda infantil
de 0 a 12 anys.

Vestits de comunió
i bateig nen i nena.

Llistes de naixement.

Roba i complements
de puericultura.

Av. Na Maria Pla, 2-6  -  Andorra la Vella
Telèfon: 863 260 - Fax: 863 321
patxoca@andorra.ad



SHOPPING JOIES

Punt de venda: Vasari Punt de venda: Mercat del Diamant i Bàsic Mercat

Anell Joséphine Aigrette Impé-
riale de platí amb diamant talla 
pera (3,33 qts.) i diamants talla 
brillant

Aliança Classique en or blanc 
envoltada de diamants 

Aliança Fidelité en or groc amb 
un diamant secret a l’interior

Arracades Joséphine Aube 
Printanière en or blanc i dia-
mants talla pera i talla brillant

1. Penjoll or blanc i diamants talla brillant - 2. Collar perles 
australianes, brillants i safirs blaus - 3. Anell or blanc safir 
blau, pavé brillants i safirs - 4. Arracades or blanc, diamants 
i safirs blaus - 5. Aliança or blanc, safirs blaus talla pera, 
princesa i baguette, diamants talla pera, princesa i baguet-
te - 6. Aliança or blanc, safirs blaus talla princesa i baguette, 
diamants talla princesa i baguette - 7. Aliança or blanc i di-
amants - 8. Arracades or blanc, diamants i aiguamarina - 9. 
Arracades or groc, topazi blau i turquesa - 10. Arracades 
or blanc, quars retolat i tsavorites - 11. Arracades or blanc, 
cristall roca i diamants talla brillant - 12. Collaret or blanc, 
diamants talla brillant 10 quirats - 13. Botons de puny en or 
blanc i diamants negres, col·lecció Tatoo - 14. Anell col·lec-
ció Pomelo, or rosa i calcedònia - 15. Anell col·lecció Pome-
lo, or rosa i pedra òpal rosa - 16. Anells en or rosa i or groc 
amb diamants, col·lecció Onda
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SHOPPING RELLOTGES

5 6 7 8

9

2

1

4

3

L’hora de la veritat

1. NOMOS LAMBDA amb caixa d’or rosa 18 
quirats, 39 mm - 2 i 3. NOMOS LUX en dues 

versions, or rosa i or blanc de 18 quirats
4. NOMOS ZURICH WELTZEIT, no és un

rellotge sinó 24 rellotges en un. Viatja pel 
món: Sydney o Denver, Alaska o Nova York

5. LOIUS ERARD model EXCELLANCE
6. LOUIS HERARD 1931 - 7. ALPINA ALPINER 

4 CHRONOGRAPH automàtic reserva de
marxa 46 hores, 44 mm - 8. ALPINA PILOT 
amb recobriment de PVD negre, cronògraf,

44 mm - PUNT DE VENDA: VASARI.

9.CHAUMET DANDY amb caixa d’or rosa,
38 mm - PUNT DE VENDA: MERCAT DEL

DIAMANT i BÀSIC MERCAT.

CH
AU

M
ET

35



PENTINATS

Spring & Summer 2017

Avinguda Carlemany, 105 - PB, Local 1 - AD700 - Les Escaldes

Palma De Mallorca · Madrid · Barcelona · Bilbao · Valencia · Beijin · Shanghai · Nanjing · Xiamen · Shenzhen · Hangzhou

lottusse.com

1. ‘BRUSHING SIXTIES’
Aquest icònic look inspirat en els 
anys seixanta està carregat de força 
i personalitat. Amb tot el cabell 
recollit en una cua baixa per apor-
tar més frescor i el serrell solt per 
donar-li un estil més desenfadat al 
hairstyle. La clau d’aquest look retro 
està en la coloració balayage amb 
reflexos daurats que s’ha acon-
seguit gràcies a Dia Light. Aquest 
recollit tan especial amb acabat 
texturitzat i amb volum XXL podràs 
aconseguir-lo gràcies a Savage 
panache.

2. TRENA TRIBAL
Deixem les trenes dobles de cos-
tat per anar una mica més enllà. 
Quatre trenes amb efecte messy i 
blens prims sobre el front, el look 
perfecte per a una núvia poc tra-
dicional però plena de glamur. La 
cirereta del pastís? La purpurina 
daurada en una de les trenes que 
aporta elegància al pentinat. Per 
a una màxima definició i fixació 
s’ha utilitzat Crêpage de Chignon i 
Shower Shine.

3. CORONA TRENADA
El look per a les núvies més romàn-
tiques. El contrast entre la corona 
trenada i la cabellera solta amb 
subtils ones són una combinació 
perfecta. Per a les ones s’ha utilitzat 
Siren Waves i la coloració que t’ena-
morarà és per Inoa.

4. RECOLLIT GREC
No podia faltar un look elegant i 
femení, format per un monyo baix 
trenat i una tiara amb motius flo-
rals. Perquè el recollit es mantingui 
intacte han utilitzat la laca d’alta 
fixació Infinium.

5. ‘GRUNGE’ ROMÀNTIC
La tendència boho també ha conta-
giat l’univers de les bodes i per això 
cada vegada més núvies aposten 
per la cabellera solta. Res millor 
que unes ones salvatges i desfetes 
per a un look desenfadat treballa-
des amb Beach Waves.

Perquè cada núvia té el seu estil, les passarel·les i els grans mestres 
del cabell reivindiquen pentinats per a tots els gustos, però sempre 
amb un denominador comú: la feminitat com a leitmotiv de totes les 
creacions. Trenes romàntiques i sensuals que cauen delicadament so-
bre les espatlles, monyos d’inspiració retro per a les núvies sofisticades 
o tocats amb flors per a les més bucòliques.

“Sí Quiero”
Bridal Collection 2017 by iChic Andorra
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Spring & Summer 2017

Avinguda Carlemany, 105 - PB, Local 1 - AD700 - Les Escaldes

Palma De Mallorca · Madrid · Barcelona · Bilbao · Valencia · Beijin · Shanghai · Nanjing · Xiamen · Shenzhen · Hangzhou

lottusse.com

Amb pas ferm!

Punt de venda: Lottusse



SHOPPING NÚVIES

Sota el segell de Be creative, 
els nuvis que estan buscant la 
invitació perfecta trobaran un ampli 
catàleg cadascuna més encisadora. 
La creativitat i professionalitat 
d’aquesta empresa amb botiga a 
l’avinguda Fiter i Rossell, 38 baixos, 
d’Escaldes-Engordany, és la millor 
garantia d’èxit quan es tracta de 
triar invitacions o records d’allò més 
exclusius. 

Bona
elecció!

El Gran
     Somni

Punt de venda: Escribà Moda



SHOPPING MODA

1 Faldilla ALDORA amb vol i llaçada a la cintura - 2 Vestit TARA en color beix amb flors - 3 Vestit en gasa sense mànigues i amb coll joia - 4 Vestit MAYLY col·lecció 
Festa - 5 Mono LEKO en fúcsia amb pedreria a la cintura - 6 Vestit REDY - 7 i 11 Top WAY amb serrell i pantalons ETNA de ratlles - 8 Vestit COLIN col·lecció Festa
9  Vestit JUDE en estampat floral - 10 Vestit KUMLO en fil - 12 Bossa de mà FOPE

Propostes
Javier Simorra

Punt de venda: Javier Simorra
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C/. Na Maria Pla, local 17
AD500 Andorra la Vella
Tel. 875 757 - Mòbil 601 555 - 325 020
info@galobardasantiquaris.ad



C/. Na Maria Pla, local 17
AD500 Andorra la Vella
Tel. 875 757 - Mòbil 601 555 - 325 020
info@galobardasantiquaris.ad

Av. Carlemany, 65, Baix 5-6, Escaldes-Engordany
Tel.: +376 726 401

Av. Meritxell, 47,  Andorra la Vella
Tel.: +376 726 403

www.reyshoes.com
www.facebook.com/ReyShoes 

Loriblu

Roberto
Morelli

Vittorio
Spernanzoni

Loake

Loriblu

Loriblu

Loriblu Loriblu

Senso

Loake

Roberto
Morelli

Roberto
Morelli

Roberto
Morelli

Vittorio
Spernanzoni

Roberto
Morelli

Loriblu
Loriblu

Loriblu

Loriblu

Menghi

Punt de venda: Rey Shoes

Les sabates
que et portaran a l’Altar!



ESDEVENIMENTS

R eflectir la personalitat dels nuvis en cadascun dels 
detalls del casament és l’objectiu de Be Creative, una 
empresa de disseny d’esdeveniments que s’ocupa de 
tematitzar la cerimònia segons els gustos i preferèn-
cies de la parella. La seva responsable, Eva Morales, 

s’encarrega d’elaborar tots els elements, des de les invitacions fins 
als marcataules, passant pel seating plan o la concepció de l’am-
bient, de manera que es trenquen els rígids protocols d’aquests ti-
pus d’esdeveniments i es busca la interacció i la complicitat entre 
els convidats amb una sèrie de propostes diferents i divertides. Una 
tendència que va a l’alça i que garanteix un casament únic i exclusiu, 
personalitzat al cent per cent. Be Creative, que pot treballar con-
juntament amb una wedding planner o directament amb els nuvis, 
disposa també d’una col·lecció de lletres lluminoses de fusta, d’1,20 
metres d’alçada, per decorar els espais el dia assenyalat. 

Casaments
dissenyats
a mida



La teva agència ‘online’ les 24 h: www.topviatges.com
La teva agència física amb un assessorament personalitzat:
C/ Isabel Sandy, 6, 1r 2a -  Telèfon: 822 040
topviatges@andorra.ad

Exotisme

Aventura

Paradís

Escapada

Natura

Urbanita

Desconnexió

Romanticisme

Imagina un professional al teu servei amb 
total confidencialitat, que t’assessorarà en 
tot el que necessitis abans, durant i després 
del teu viatge sense haver-te de preocupar 
per res, el teu ‘personal travel agent’.

Fotos © Sandrine R.L



Roba,     Sabates i Complements

Av. Dr. Mitjavila, 7 · Tel.: +376 81 39 76
AD500 ANDORRA LA VELLA

Principat d’Andorra
E-mail: dpeu2011@hotmail.es

&

verba&dpeus

Home - Dona

Av. Dr. Mitjavila, 7 - Tel.: +376 81 39 76 - AD500 Andorra la Vella

E-mail: dpeu2011@hotmail.es                verba&dpeus

A ra que s’acosta la temporada de celebracions especials 
és el moment de triar la roba i els complements perquè 
llueixis perfecta en la data assenyalada. A Verba & Dpeus 
disposem de tot el que necessites per assistir a un ca-
sament, un bateig, una comunió... Independentment de 

quin sigui el teu estil, hi trobaràs tot allò que et fa falta: vestits de còctel 
i de nit, granotes de festa, sabates, bosses i complements de tot tipus. 
Anys d’experiència ens avalen, tant a l’hora d’adaptar-nos als teus gus-
tos, gràcies a un ampli catàleg de productes i opcions, com per oferir-te 
un assessorament professional i personalitzat en el moment de realitzar 
la teva elecció. A Verba & Dpeus treballem amb els fabricants més presti-
giosos del sector, com X&M Collection, Santiago Sanchez o Alma Geme-
la, dels quals som representants en exclusiva al Principat. Marques que 
estan a l’avantguarda en disseny perquè puguis estar a l’última moda.
Si el que busques és roba per al dia a dia, Verb & Dpeus també és la teva 
opció. Tenim un important assortiment de peces sport i casual, tant per a 
home com per a dona. Visita’ns i podràs conèixer les últimes tendències.

Moda per
a ocasions 
especials

MODA





Shu Uemura Art of Hair és gairebé una filosofia de 
vida. No en va, tots i cadascun dels seus tracta-
ments estan inspirats en el ritual de la cerimònia del 
te i es duen a terme amb tècniques de massatge 
xiatsu. Els seus productes, formulats amb oli de 
comí negre, rosa mosqueta, argània i camèlia, han 
estat concebuts com a pigments que poden ser 
barrejats entre si, de la mateixa manera que es fa en 
l’art.

Les línies de tractament Shu Uemura són Full Shim-
mer, Moisture Velvet, Silk Bloom, Shusuo Sleek, 
Ultimate Remedy, Muroto i Prime Plenish, i com els 
seus productes de styling estan a la venda única-
ment en els salons del grup iChic, on es duen a 
terme també els rituals de la casa japonesa.

L’Oréal en poc temps ha fet que Shu Uemura Art of 
Hair estigui present als millors salons de perruqueria. 
Els més exclusius d’Andorra.

Amb l’avantatge addicional d’obtenir-los amb un 
20% de diferència respecte al preu aconsellat per
a Espanya.

G R U P

CENTRE COMERCIAL
ILLA CARLEMANY 2a PLANTA

+376 867212

EDIFICI QUARS
Consell d’Europa, 14  Planta 0 Andorra la Vella

+376 862060

EDIFICI QUARS
Consell d’Europa, 14  Planta 1 Andorra la Vella

+376 862060

CENTRE COMERCIAL
PYRÉNÉES 3a PLANTA

+376 826407

proposta noces 2017

per a acompanyants

20€Brushing 

+20€Recollit 30 minuts

+30€Recollit 45 minuts

+40€Recollit 60 minuts

dia de la prova
Inclou
Perruqueria (pentinat i tall)

Recollit (no inclou tocat ni postissos)

Maquillatge (2 proves)

Manicura i pedicura (Servei complet)

Regal cerImònia Shu Uemura valorat en 80€ per a un cabell 
espectacular.

100€1 hora

200€2 hores

300€3 hores

dia de la boda
Pentinat + recollit + manicura i pedicura + maquillatge

Cerimònia Shu Uemura 

150€tot

SHU_1702_MKT_PRENSA_FRANK PROVOST DIARI DANDORRA 265 x 360_D1.indd   1 22/2/17   16:11

Centre Comercial Illa Carlemany, 2a planta

Informació i reserves: Tel. 867 212
50% de descompte en cerimònia Shu Uemura
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Av. Meritxell, 14 · Andorra la Vella · Telèfon +376 80 74 75


