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Hola,
sóc el
Dídac!

Hola, sóc
la Betty!



El Misteri de la vuitena clau d’Andorra prové de l’armari de 
les set claus, un moble emblemàtic que es troba a Casa de 
la Vall, al bell mig del Centre Històric d’Andorra la Vella. 
Aquest armari és molt especial perquè una genialitat fa 
que sigui impossible obrir-lo sense que els set cònsols de 
les set parròquies hi introdueixin la seva respectiva clau.

En aquest armari s’hi guardaven els documents més 
importants del Principat però, avui dia, ja no té aquesta 
funció. 

Tot i això, diu la llegenda que hi ha una clau mestra i molt 
poderosa que pot arribar a obrir aquest armari sense les 
set claus de les set parròquies. Si sou uns exploradors ben 
intrèpids, podreu trobar les nou pistes que hi ha pel poble 
d’Ordino i desxifrar l’enigma final. 

Per poder jugar, només necessites un mòbil! 

Us hi
animeu?
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Amb l’ajuda dels nostres exploradors i d’un mapa de 
pistes, haureu de trobar les nou localitzacions amagades 
dins del poble d’Ordino. En cada lloc assenyalat, hi 
trobareu un codi QR. Només haureu d’agafar el mòbil, 
escanejar el codi i ja haureu començat!

Anireu veient vídeos on apareixen els nostres exploradors, 
la Betty i el Dídac, que us ajudaran a desxifrar les pistes 
que s’amaguen darrere de cada punt del mapa.

Un cop endevinades les nou pistes, haureu aconseguit 
resoldre el Misteri de la vuitena clau d’Andorra!

Escaneja el codi QR i comença l’aventura!

Juguem?
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Per participar en l’aventura connecteu-vos a la xarxa WIFI d’Ordino es Viu.
 Tindreu cobertura gratuïta per a completar totes les pistes. 

WIFI: ordinoesviu
Contrasenya: ordinoesviu

Demana el mapa del misteri amb les pistes del joc
a l’oficina de turisme d’Ordino o descarrega-te’l a www.ordino.ad

Per a més informació truca’ns al +376 878 173


