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Aquest any no podem dir més que una paraula, GRÀCIES!

Sí, així, en majúscules. Estem agraïdes a la nostra gran comunitat viatgera, a tots els que 
durant els darrers dos anys, ens heu contactat per donar-nos ànims i desitjar-nos el millor. 
Especialment, volem agrair la confiança dels que heu viatjat amb nosaltres els anys 2020 i 
2021, adaptant-vos als requisits del moment.

Fa 22 anys que vam iniciar aquest projecte, i estem contentes de seguir fent el que ens apas-
siona i de comptar amb la confiança de viatgers com tu, que t’agrada viatjar acompanyat. 
A més, si pertanys a un col·lectiu, pregunta’ns i aprofita els avantatges que et podem oferir. 
Recorda que també oferim assessorament a tots aquells que prefereixen un viatge persona-
litzat, gràcies a les nostres professionals de viatges a mida. La nostra marca per a viatgers 
d’empresa, BMC Travel, està molt ben posicionada com a empresa de referència en el sector 
gràcies a la seva innovació tecnològica.

Aquest catàleg s’anirà ampliant durant l’any, ja que anirem incorporant nous viatges a mesura 
que els països vagin obrint les seves fronteres al turisme. T’aconsellem seguir amb atenció les 
últimes novetats a través del nostre web i xarxes socials.

Ara, més que mai, sabem que un viatge és la millor inversió que podem fer en nosaltres ma-
teixos. Descobrir, viure, i compartir experiències és un privilegi que no podem deixar per més 
tard.

I nosaltres volem ser la teva millor companyia. Comencem a fer les maletes?

Teresa Viladevall
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Illes Lofoten i Tromso: 
Aurores Boreals   

25 DE FEBRER. DIVENDRES. Barcelona - Evenes. Presentació als taulells 
de facturació de Norwegian de la T2 de l’aeroport de Barcelona a les 12.00 
hores per agafar el vol DY1741 a les 13.55 hores amb destinació Evenes (via 
Oslo). Arribada prevista a les 21.55 hores i trasllat a l’hotel Sure o similar. 
Sopar a l’hotel.

26 DE FEBRER. DISSABTE. Evenes - Illes Lofoten - Svolvaer. Durant el 
dia d’avui, recorrerem els punts més importants d’aquest arxipèlag situat 
per damunt del cercle polar àrtic. Separades de terra ferma pel Vestfjord, 
les illes creen una cadena d’uns 150 km de nord a sud. Visitarem el Museu 
Viking de Lofotr. Continuarem a Leknes, fent una ruta panoràmica. A la tar-
da, visitarem el poble de Reine i Nusfjord. Arribada a Svolvaer i trasllat a 
l’hotel Scandic Svolvaer o similar. A la nit, farem una excursió per veure les 
aurores. Pensió completa. 

27 DE FEBRER. DIUMENGE. Svolvaer - Henningsvaer - Harstad. Al matí, 
passejarem per Henningsvaer. En acabar, descobrirem Kavelvag, un altre 
poble de pescadors on algunes de les seves embarcacions han estat trans-
formades en habitatges. A la tarda, visitarem una granja de rens regentada 
pels Samis, podrem donar menjar a aquest animal típic de la zona i apren-
drem costums d’aquesta cultura. Arribada a Harstad i allotjament a l’Hotel 
Scandic Harstad o similar. Pensió completa.

28 DE FEBRER. DILLUNS. Harstad - Parc Polar - Malangen. Avui, ens 
dirigirem a l’interior, a les muntanyes. Pel camí visitarem el Parc Polar, gran 
espai on veurem la fauna local en el seu habitat natural: llops, ossos, cérvols 
i ants. En acabar, iniciarem la ruta cap al fiord de Malangen. Instal·lació al 
Resort Malangen o similar. Qui vulgui, abans de sopar podrà anar al jacuzzi 
o a la sauna amb vistes al fiord i les muntanyes. A la nit, tornarem a submer-
gir-nos en el màgic món de les aurores boreals. Pensió completa.

1 DE MARÇ. DIMARTS. Malangen - Tromso. Aquest matí, realitzarem una 
excursió amb motos de neu pels boscos i natura àrtica. A la tarda, arribarem 
a Tromso. Instal·lació a l’hotel Quality Saga o similar. Farem un passeig pels 
seus carrers comercials i el port. A la nit, pujarem al funicular Fjellheisen 
a 421 metres d’altura, per admirar la panoràmica de la ciutat i les aurores. 
Pensió completa.

2 DE MARÇ. DIMECRES. Tromso - Pesca del cranc real - Tromso. Al matí, 
ens embarcarem en un catamarà elèctric per navegar pels fiords del voltant 
de Tromso en busca del cranc real, una de les especies marines més popu-
lars de les aigües del nord de Noruega. Aquest creuer també ens permetrà 
gaudir de la natura que envolta Tromso des de l’aigua. Dinarem al mateix vai-
xell i degustarem aquest preuat marisc. A la tarda, retorn a la ciutat i trasllat 
a l’hotel. Pensió completa.

3 DE MARÇ. DIJOUS. Tromso - Barcelona. Trasllat a l’aeroport de Tromso. 
Sortida en el vol DY371 de les 06.30 hores cap a Oslo. Connexió en el vol 
DY1740 a Barcelona. Arribada prevista a la T2 de l’aeroport de Barcelona a 
les 13.10 hores. Recollida d’equipatges i fi dels nostres serveis.

Serveis inclosos: bitllets d’avió, pensió completa, allotjament als hotels 
definits, visites definides com a incloses, guia local, acompanyant de Pro-
moviatges i assegurança bàsica d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos: dinar del primer i esmorzar de l’últim dia, begudes als 
àpats, propines, extres de caràcter personal i qualsevol servei no esmentat 
com a inclòs.

PREU FINAL per persona en hab. doble amb taxes incloses des de 3.700€
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preu: 3.735€ + 75€ (taxes aèries)  -  Preu compra anticipada: 3.625€ + 75€  (taxes aèries).

Suplement individual 415€. Assegurança anul·lació i assistència Covid-19 100€. Viatge garantit amb un mínim 
de 10 persones, en cas d’arribar a 16 participants hi haurà un descompte per persona de 375€. Data límit de 
cancel·lació per no arribar al mínim: 20 dies abans de la sortida. Informació addicional d’aquest itinerari a: 
www.promoviatges.cat
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27 DE MARÇ. DIUMENGE. Barcelona - Gènova. Presentació als taulells 
de facturació de Vueling a la T1 de l’aeroport de Barcelona per sortir en el 
vol VY6010 de les 10.40 hores en direcció Gènova. Arribada prevista a les 
12.15 hores. Dinar. A la tarda, passejarem pel centre històric de la ciutat, 
que està ple de tresors ocults i Patrimoni UNESCO. També visitarem el barri 
antic a través dels seus caruggi, estrets carrers de cases altes, i la Via Gari-
baldi on es troben els Palazzi dei Rolli, palaus senyorials que formen part del 
Patrimoni Mundial de la UNESCO. Trasllat a l’hotel NH Centro Genova 4 * o 
similar. Sopar. 

28 DE MARÇ. DILLUNS. Gènova. Avui, farem la visita a les parts més allu-
nyades del centre de Gènova amb un guia local. Passarem pel barri residen-
cial d’Albaro on destaquen les seves impressionants cases d’estiueig. Farem 
parada al Castelleto per admirar la panoràmica de la ciutat. Visitarem un 
autèntic museu a cel obert, el Cementiri Staglieno. La seva combinació úni-
ca d’escultures i natura, fa que sigui considerat el més monumental d’Euro-
pa. Seguirem el nostre recorregut pel barri de Carignano, el Lungomare Cor-
so Itàlia i l’antic port, emblema d’aquesta ciutat mediterrània. En acabar, 
disposarem d’una estona de temps lliure. Pensió completa. 

29 DE MARÇ. DIMARTS. Gènova - Camogli - San Fruttuoso - Portofino - 
Santa Margherita - Gènova. A primera hora sortirem cap a Camogli. Agafa-
rem el vaixell que ens portarà fins a San Fruttuoso, bell racó amagat del Golf 
de Paradiso on l’any 1000 cinc monjos benedictins van fundar un monestir 
amb les relíquies del sant. Molt posterior és la Torre Dòria, erigida al 1562. 
Després navegarem pel Golf del Tigullio fins a Portofino. Passejarem pels 
seus carrers i veurem les cases multicolors d’estil genovès que li donen a 
aquest lloc un estil molt característic. Acabada la visita, embarcarem cap a 

Santa Margherita. A la tarda, passejarem pel centre històric d’aquesta ciu-
tat. Retorn a Gènova. Pensió completa. 

30 DE MARÇ. DIMECRES. Gènova - Cinque Terre - Gènova. Sortirem en 
autocar cap a l’estació de Levanto, on agafarem el tren que ens portarà als  
poblets de Cinque Terre. Combinant trajectes curts en tren i un bonic tra-
jecte en barca per gaudir de les vistes des del mar -si el temps ho permet-, 
visitarem Monterosso, Vernazza, Manarola i Riomaggiore. Retorn a Levanto 
on ens espera l’autocar per portar-nos a Gènova. Pensió completa.  

31 DE MARÇ. DIJOUS. Gènova - Barcelona. Esmorzar a l’hotel. Temps lliu-
re. A l’hora convinguda, trasllat a l’aeroport per sortir en el VY6011 de les 
13.30 hores directe a Barcelona. Arribada prevista a les 15.00 hores. Reco-
llida d’equipatges i fi dels nostres serveis.

Serveis inclosos: bitllets d’avió, pensió completa, allotjament a l’hotel defi-
nit, visites definides com a incloses, guia local, acompanyant de Promoviat-
ges i assegurança bàsica d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos: dinar de l’últim dia, begudes als àpats, propines, extres 
de caràcter personal i qualsevol servei no esmentat com a inclòs.

PREU FINAL per persona en hab. doble amb taxes incloses des de 1.270€
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preu: 1.260€ + 45€  (taxes aèries)  -  Preu compra anticipada: 1.225€ + 45€  (taxes aèries).

Suplement individual 280€. Assegurança anul·lació i assistència Covid-19 50€. Mínim participants: 20 per-
sones. Data límit de cancel·lació per no arribar al mínim: 20 dies abans de la sortida. Informació addicional 
d’aquest itinerari a: www.promoviatges.cat

Cinque Terre i la Ligúria 

1 D’ABRIL. DIVENDRES. Barcelona - Amsterdam. Presentació als taulells 
de Vueling, a la T1 de l’aeroport de Barcelona a les 10.00 hores. Sortida en 
el vol de les 12.10 hores en direcció a Amsterdam. Arribada a les 14.35 hores 
(dinar no inclòs). Visita panoràmica de la capital. Trasllat a l’Hotel XO Coutu-
re 4* o similar. Sopar i allotjament a l’hotel.
 
2 D’ABRIL. DISSABTE. Amsterdam. Aquest matí, gaudirem d’una visita 
guiada pel centre històric d’Amsterdam i passejarem en vaixell pels seus 
canals considerats Patrimoni de la Humanitat. Tarda lliure per gaudir de la 
ciutat o visitar algun dels seus impressionants museus. Retorn a l’hotel. Pen-
sió completa. 

3 D’ABRIL. DIUMENGE. Amsterdam - Staphorst - Giethoorn - Gran Dic - 
Amsterdam. Aquest dia, ens desplaçarem a Staphorst. Seguirem la nostra 
ruta fins a Giethoorn. Gaudirem d’un agradable passeig en llanxa per conèi-
xer aquesta població. A la tarda, retorn a Amsterdam. De camí, realitzarem 
una parada per admirar el Gran Dic. Pensió completa. 

4 D’ABRIL. DILLUNS. Amsterdam - Zaanse Schans - Volendam - Marken 
- Amsterdam. Avui, visitarem els molins restaurats de Zaanse Schans. Més 
tard, ens desplaçarem fins a Volendam. També coneixerem el procés de fa-
bricació d’esclops i d’elaboració dels formatges holandesos en una típica 
granja. A la tarda, ens traslladarem en ferry a Marken. Retorn a Amsterdam. 
Pensió completa. 

5 D’ABRIL. DIMARTS. Amsterdam - Subhasta de Flors d’Aalsmeer - 
Keukenhof - Amsterdam. Sortida a primera hora del matí cap a Aalsmeer 
per veure la subhasta de flors i plantes més important del món. 

Ens dirigirem cap a Lisse on trobarem el parc de Keukenhof. A la tarda, tor-
narem cap a Amsterdam realitzant un recorregut a través d’una zona on 
acostumen a haver camps florits. Temps lliure. Pensió completa. 

6 D’ABRIL. DIMECRES. Amsterdam  - La Haia - Delft - Barcelona. Esmor-
zar a l’hotel. Avui, ens traslladarem fins a la Haia. A continuació, ens apropa-
rem a Delft, famosa per la seva porcellana blava i ciutat bressol del pintor 
Vermeer. Visitarem la Royal Delft, la fàbrica reial de porcellana, i coneixerem 
el centre de la ciutat. Dinar a un restaurant cèntric. Temps lliure fins l’hora 
convinguda pel nostre trasllat a l’aeroport d’Amsterdam. Sortida en el vol de 
Vueling de les 21.35 hores en direcció a Barcelona. Arribada prevista a les 
23.55 hores, recollida d’equipatges i fi dels nostres serveis.

Serveis inclosos: bitllets d’avió, pensió completa amb aigua inclosa als 
àpats, allotjament i esmorzar a l’hotel definit, visites definides com a inclo-
ses, guia local, acompanyant de Promoviatges i assegurança bàsica d’assis-
tència en viatge.

Serveis no inclosos: dinar del primer dia, begudes als àpats, maleta en ca-
bina, propines, extres de caràcter personal i qualsevol servei no esmentat 
com a inclòs.

PREU FINAL per persona en hab. doble amb taxes incloses des de 1.435€
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preu: 1.415€ + 60€   (taxes aèries)  -  Preu compra anticipada: 1.375€ + 60€  (taxes aèries).

Suplement individual 285€. Assegurança d’anul·lació i assistència Covid-19 50€. Mínim participants: 20 per-
sones. Data límit de cancel·lació per no arribar al mínim: 20 dies abans de la sortida. Informació addicional 
d’aquest itinerari a: www.promoviatges.cat

Holanda, 
amb els jardins Keukenhof 
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Eslovènia i 
Ístria   

PRIMER DIA. Punts d’origen - Barcelona - Ljubljana. Recollida amb el nos-
tre autocar des dels punts d’origen definits per traslladar-nos a l’aeroport de 
Barcelona. Presentació als taulells de Lufthansa de la T1 de l’aeroport de 
Barcelona a les 06.00 hores per agafar el vol LH1819 a les 07.55 hores amb 
destinació a Ljubljana (via Munic). Arribada prevista a les 12.15 hores. Dinar. 
A la tarda, visitarem aquesta ciutat considerada el cor d’Eslovènia. A l’hora 
convinguda, trasllat a l’hotel City Hotel Ljubljana o similar. Sopar.

SEGON DIA. Ljubljana - Maribor - Ptuj - Ljubljana. Sortida cap a Maribor, 
la segona ciutat més gran d’Eslovènia, a través de paisatges de prats, bos-
cos, vinyes i conreus de llúpol. A la tarda, ens traslladarem a Ptuj, la històrica 
ciutat situada a les planes travessada pel riu Drava. Passejarem pel centre 
de la ciutat i visitarem el castell del segle XII. Retorn a Ljubljana. Pensió 
completa. 

TERCER DIA. Ljubljana - Bled - Llac Bohinj - Vogel - Ljubljana. A primera 
hora del matí, sortirem cap al llac de Bled on passejarem amb la típica barca 
“pletna” fins a la illeta situada al centre del llac, on visitarem l’església de 
l’Assumpció. Acabada la visita, ens dirigirem al Castell de Bled, on tindrem 
la millor panoràmica del llac turquesa. A la tarda, anirem al llac de Bohinj. 
Seguidament, ens desplaçarem fins l’estació del telefèric del mont Vogel. 
Retorn a Ljubljana. Pensió completa. 

QUART DIA. Ljubljana - Piran - Motovun - Opatija. Sortida cap a Piran 
i passejada guiada pel casc antic, d´estil venecià. Continuarem el nostre 
recorregut cap a Motovun, pintoresc poble situat al cim d’un turó on gaudi-
rem d’una degustació dels productes típics de la zona. A l’hora convinguda, 
sortida cap a Opatija i trasllat a l’Hotel Agava 4* o similar. Pensió completa. 

CINQUÈ DIA. Opatija - Rovinj - Vrsar - Porec - Opatija. Sortida a primera 
hora del matí cap a Rovinj, una ciutat pintoresca de carrers empedrats. Visi-
ta guiada a la ciutat antiga, plena de casetes de colors que fan que sigui un 
poble encantador. A la tarda, parada a Vrsar per gaudir de la panoràmica del 
Canal de Lim, i continuació cap a Porec. Retorn a Opatija. Pensió completa.  

SISÈ DIA. Opatija - Coves de Postojna - Castell de Predjama - Ljubljana. 
Sortida a primera hora del matí cap a les coves de Postojna de més de 20 
quilòmetres de recorregut, són un dels sistemes càrstics més llargs i com-
plexos del món. Continuació cap al Castell de Predjama, enclavat dins la 
paret de pedra d’una muntanya en un promontori de 120 metres d’alçada. A 
l’hora convinguda, sortida cap a Ljubjlana i trasllat al City Hotel Ljubljana o 
similar. Pensió completa. 
 

SETÈ DIA. Ljubljana - Barcelona - Punts d’origen. Esmorzar a l’hotel. Gau-
direm de temps per conèixer el mercat central, un lloc acolorit i animat sem-
pre ple d’activitat. Trasllat fins a l’aeroport per agafar el vol de Lufthansa 
LH1463 a les 14.45 hores (via Frankfurt). Arribada prevista a la T1 de l’aero-
port de Barcelona a les 19.30 hores. Recollida d’equipatges i sortida amb el 
nostre autocar cap als nostres punts d’origen. Fi dels nostres serveis. 

Serveis inclosos: bitllets d’avió, recollida des de diferents poblacions, pen-
sió completa amb aigua inclosa als àpats, allotjament als hotels definits, 
visites definides com a incloses, acompanyant de Promoviatges i assegu-
rança bàsica d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos: dinar de l’últim dia, begudes als àpats, propines, extres 
de caràcter personal i qualsevol servei no esmentat com a inclòs.

Consulteu els punts de recollida.

Dates de sortida: 9 d’abril, 7 de juny i 14 d’agost.

PREU FINAL per persona en hab. doble amb taxes incloses des de 1.955€
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preu: 1.880€ + 130€ (taxes aèries)  -  Preu compra anticipada: 1.825€ + 130€  (taxes aèries).

Suplement individual 290€. Assegurança anul·lació i assistència Covid-19 75€. Mínim participants: 20 per-
sones. Data límit de cancel·lació per no arribar al mínim: 20 dies abans de la sortida. Informació addicional 
d’aquest itinerari a: www.promoviatges.cat
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13 D’ABRIL. DIMECRES. Barcelona - Zuric - Estrasburg. Presentació als 
mostradors de facturació de la companyia Swiss a la T1 de l’aeroport de Bar-
celona a les 7.30 hores. Sortida en el vol LX1953 a les 9.40 hores en direc-
ció Zuric. Arribada prevista a les 11.30 hores i sortida direcció Saint-Louis. 
Dinar. Seguirem fins a Estrasburg on realitzarem una visita panoràmica per 
veure alguns dels edificis situats fora del centre històric com el Parlament 
Europeu. Després farem un passeig pel centre de la ciutat. Sopar i allotja-
ment a l’Hotel The Originals Bristol Strasbourg 3* o similar.

14 D’ABRIL. DIJOUS. Estrasburg - Castell d’Alt Koenigsburg - Estras-
burg. Avui, realitzarem la visita amb àudio guies del Castell d’Alt Koenigs-
burg, del segle XII i d’arquitectura medieval. Ens impressionaran les seves 
refinades sales interiors amb pintures murals, mobles renaixentistes i enor-
mes estufes de ferro. A la tarda, tornada a Estrasburg i temps lliure per gau-
dir de la ciutat. Pensió completa. 

15 D’ABRIL. DIVENDRES. Estrasburg - Obernai - Ribeauvillé - Riquewihr 
- Estrasburg. Sortida a primera hora del matí cap a Obernai, població encla-
vada entre les muntanyes dels Vosgos i el Mont Sainte Odile, considerat un 
dels pobles més bells de França. Acabada la visita, continuarem la famosa 
“ruta del vi”, passant per poblets envoltats de vinyes fins arribar a Ribeauvi-
llé, acollidora població dominada per tres castells de l’Edat Mitjana. Segui-
rem el nostre recorregut fins arribar a Riquewihr, petita joia medieval situa-
da entre boscos i vinyes i que conserva l’aspecte del segle XVI. Realitzarem 
també la visita d’una de les seves caves i farem un tast dels seus vins. A 
l’hora convinguda, retorn a Estrasburg. Pensió completa.  

16 D’ABRIL. DISSABTE. Estrasburg - Colmar - Estrasburg. Sortida cap 
a Colmar, capital vinícola d’Alsàcia. Farem la visita guiada d’aquesta ciutat 
que destaca per les seves cases d’entramats de fusta i el seu florit centre 
urbà. Visitarem el famós barri de la Petita Venècia, anomenat d’aquesta 
manera pels canals fluvials que el recorren. Tarda lliure. Retorn a l’hotel. 
Pensió completa. 

17 D’ABRIL. DIUMENGE. Estrasburg - Eguisheim - Zuric - Barcelona.
Esmorzar a l’hotel. Aquest matí, farem un passeig en barca que ens perme-
trà veure Estrasburg des de l’aigua. Després, ens traslladarem a Eguisheim, 
petit poble amb una curiosa forma circular. Dinar. A l’hora convinguda, tras-
llat a l’aeroport de Zuric per agafar el vol directe LX1950, de la companyia 
Swiss, a les 21.00 hores. Arribada prevista a la T1 de l’aeroport de Barcelona 
a les 22.40 hores. Recollida d’equipatges i fi dels nostres serveis.

Serveis inclosos: bitllets d’avió, pensió completa, allotjament a l’hotel defi-
nit, visites definides com a incloses, acompanyant de Promoviatges i asse-
gurança bàsica d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos: esmorzar del primer dia, begudes als àpats, propines, 
extres de caràcter personal i qualsevol servei no esmentat com a inclòs.

PREU FINAL per persona en hab. doble amb taxes incloses des de 1.090€
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preu: 1.025€ + 95€  (taxes aèries)  -  Preu compra anticipada: 995€ + 95€  (taxes aèries).

Suplement individual 165€. Assegurança anul·lació i assistència Covid-19 50€. Mínim participants: 20 per-
sones. Data límit de cancel·lació per no arribar al mínim: 20 dies abans de la sortida. Informació addicional 
d’aquest itinerari a: www.promoviatges.cat

Castells del Loire

11 D’ABRIL. DILLUNS. Barcelona - Nantes - Tours. Presentació als taulells 
de la companyia Vueling, a la T1 de l’aeroport de Barcelona, a les 6.30 hores. 
Sortida en el vol directe VY2974 a les 8.45 hores en direcció Nantes. Arriba-
da prevista a les 10.20 hores. A continuació, realitzarem la visita guiada per 
Nantes. Dinar. A l’hora convinguda, continuarem el nostre recorregut cap a 
Tours. Sopar i allotjament a l’Hotel Novotel Tours Centre Gare 4* o similar. 

12 D’ABRIL. DIMARTS. Tours - Castell de Chambord - Castell d’Amboise 
- Tours. Sortida a primera hora cap al Castell de Chambord, el més gran i 
bell castell del Loire i una obra mestra del Renaixement. Durant la nostra vi-
sita amb histopad podrem gaudir de la sensació de reviure el passat mentre 
admirem les excepcionals col·leccions de mobles i altres elements decora-
tius d’estils gòtic i renaixentista. Retorn a Tours i visita guiada d’aquesta ciu-
tat, on destaca la plaça Plumereau, rodejada de belles façanes de les cases 
antigues. Pensió completa.  

13 D’ABRIL. DIMECRES. Tours - Abadia de Fontevraud - Jardins de Villan-
dry - Castell d’Azay le Rideau - Tours. Al matí, ens dirigirem cap a l’Abadia 
de Fontevraud, declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO i con-
vertida ara en centre cultural. Durant la visita podrem contemplar l’església 
abacial romànica, que alberga les restes dels Plantagenet, el claustre de 
Le Grand-Mostoier, la sala capitular i les extraordinàries cuines romàniques. 
Continuació cap a Villandry, on visitarem els increïbles jardins, d’estil renai-
xentista i considerats uns dels més importants d’Europa. Acabada la visita, 
ens traslladarem al Castell d’Azay le Rideau, edifici que va marcar la moda 
dels castells d’estil italià que totes les famílies riques i cultivades es van fer 
construir durant el segle XVI. Retorn a l’hotel. Pensió completa. 
 

14 D’ABRIL. DIJOUS. Tours - Castell de Chenonceaux - Saumur - Barce-
lona. Esmorzar a l’hotel. Sortida a primera hora del matí cap al Castell de 
Chenonceaux, probablement el més insòlit i encantador dels castells del 
Loire. Propietat de la corona i residència reial, és un paratge d’excepció pel 
seu original disseny, la riquesa de les seves col·leccions i el seu mobiliari i 
decoració. Continuarem cap a Saumur, coneguda amb el nom de la “Ciutat 
Blanca”, i passejarem pel cor de la ciutat on observarem les boniques fa-
çanes d’entramat. Dinar. A la tarda, gaudirem d’una tranquil·la travessia en 
vaixell pel riu Loire. A l’hora convinguda, trasllat a l’aeroport de Nantes per 
sortir en el vol VY2973 de la companyia Vueling a les 22.45 hores. Arribada 
prevista a l’aeroport de Barcelona a les 0.20 hores. Recollida d’equipatges 
i fi dels nostres serveis.

Serveis inclosos: bitllets d’avió, pensió completa, allotjament a l’hotel defi-
nit, visites definides com a incloses, acompanyant de Promoviatges i asse-
gurança bàsica d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos: esmorzar del primer dia, begudes als àpats, propines, 
extres de caràcter personal i qualsevol servei no esmentat com a inclòs.

PREU FINAL per persona en hab. doble amb taxes incloses des de 1.085€
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preu: 1.065€ + 50€   (taxes aèries)  -  Preu compra anticipada: 1.035€ + 50€  (taxes aèries).

Suplement individual 210€. Assegurança anul·lació i assistència Covid-19 50€. Mínim participants: 20 per-
sones. Data límit de cancel·lació per no arribar al mínim: 20 dies abans de la sortida. Informació addicional 
d’aquest itinerari a: www.promoviatges.cat

Alsàcia 
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La Puglia, 
el taló de la bota d’Itàlia  

PRIMER DIA. Barcelona - Bari - Lecce. Presentació als taulells de Vueling 
de la T1 de l’aeroport de Barcelona per sortir en el vol de les 17.00 hores cap 
a Bari. Arribada prevista a les 19.00 hores i trasllat a la ciutat de Lecce. Arri-
bada a l’hotel Hilton Garden Inn Lecce 4* o similar. Sopar a l’hotel.

SEGON DIA. Lecce - Otranto - Gallipoli - Lecce. Avui, visitarem Otranto, la 
ciutat més oriental d’Itàlia. Realitzarem una visita del centre històric amb la 
catedral i la capella dels 800 màrtirs, la cripta i el mosaic, un dels més grans 
del món. A la tarda, visitarem Gallipoli, ciutat construïda en una illa connec-
tada al continent per un pont del segle XVI. Passejarem pels seus carrerons, 
coneixerem el seu castell, la Fontana Greca i la Catedral de Santa Àgata. 
Retorn a Lecce. Pensió completa.

TERCER DIA. Lecce - Brindisi -  Bari. Dedicarem el matí a conèixer Lecce. 
Durant el recorregut descobrirem la plaça de San Oronzo, l’església de San 
Mateu, l’església del Rosario, la Plaça de la Catedral i la Santa Croce. Dedi-
carem la tarda a visitar el poble costaner de Brindisi, conegut a l’antiguitat 
com la Porta d’Orient. Continuació a Bari. Trasllat a Hotel Excelsior 4* o simi-
lar. Pensió completa.

QUART DIA. Bari - Castel del Monte - Bari. Al matí, visitarem Bari, capital 
de la Puglia. També admirarem els principals edificis de la ciutat, construïts 
entre els segles XII i XIII, com la catedral, l’església romànica de Sant Nico-
lau i el castell. A la tarda, farem la visita al Castel del Monte, Patrimoni de la 
Humanitat per la UNESCO. Retorn a l’hotel. Pensió completa.

CINQUÈ DIA. Bari - Matera - Altamura - Bari. Al matí, descobrirem Matera, 
una fascinant població situada a la vora d’un profund barranc. El seu nucli 
antic és força peculiar, ja que compta amb unes cases excavades a la roca 
calcària anomenades Sassi. A la tarda, visitarem Altamura. Retorn a Bari. 
Pensió completa.

SISÈ DIA. Bari - Alberobello -  Ostuni - Bari. Al matí, ens desplaçarem fins 
a Alberobello, la capital d’Ítria. Visitarem aquesta ciutat més coneguda com 
la Vall dels Trulli per les curioses construccions amb pedra de roca calcària 
de forma circular i sostre cònic, pintades de blanc amb calç. A la tarda, visi-
tarem el nucli antic d’Ostuni, ciutat blanca situada en un turó. Retorn a Bari. 
Pensió completa.

SETÈ DIA. Bari - Trani - Polignano e Mare - Bari. Al matí, ens traslladarem a 
Trani, ciutat costera d’orígens prehistòrics. Coneixerem aquest animat port 
on predomina la seva característica catedral d’estil gòtic de la Puglia dedi-
cada a San Nicolau el Pelegrí. De tornada a Bari ens dirigirem a la petita 
localitat de Polignano. Pensió completa.

VUITÈ DIA. Bari - Castellana - Barcelona. Esmorzar a l’hotel. Sortirem en 
direcció a la punta sud de la Puglia per visitar les grutes de Castellana, un 
desplegament de formacions naturals subterrànies, amb espectaculars 
estalactites i estalagmites. Dinar. Trasllat a l’aeroport per sortir en el vol de 
Vueling de les 20.00 hores. Arribada prevista a la T1 de l’aeroport de Barce-
lona a les 22.15 hores. Recollida d’equipatges i fi dels nostres serveis. 

Serveis inclosos: bitllets d’avió, pensió completa, allotjament als hotels 
definits, visites definides com a incloses, guia local, acompanyant de Pro-
moviatges i assegurança bàsica d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos: esmorzar i dinar del primer dia, begudes als àpats, 
propines, extres de caràcter personal i qualsevol servei no esmentat com 
a inclòs.

Dates de sortida: 7 de maig i 7 d’octubre.

PREU FINAL per persona en hab. doble amb taxes incloses des de 1.660€
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preu: 1.630€ +75€ (taxes aèries)  -  Preu compra anticipada: 1.585€ + 75€  (taxes aèries).

Suplement individual 195€. Assegurança anul·lació i assistència Covid-19 75€. Mínim participants: 20 
persones. Data límit de cancel·lació per no arribar al mínim: 20 dies abans de la sortida. Informació addicional 
d’aquest itinerari a: www.promoviatges.cat
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Sardenya  

PRIMER DIA. Barcelona - Cagliari. Presentació als taulells de Vueling de la 
T1 de l’aeroport de Barcelona per sortir en el vol VY6164 de les 15.15 hores 
cap a Cagliari. Arribada prevista a les 16.45 hores. Visita panoràmica on veu-
rem el barri de la Marina i la via Roma, l’Ajuntament, el santuari de Bonaria, 
el Bastió de Saint Remy, la catedral i el seu centre històric. Trasllat a l’hotel 
Regina Marguerita 4* o similar. Sopar i allotjament.

SEGON DIA. Cagliari - Barumini - Tharros - Oristano. Sortida cap a Baru-
mini, per visitar la ciutat i el Palau Zapata. A la tarda, visitarem Tharros, la 
ciutat púnica-romana fundada pels fenicis. Seguirem cap a Oristano, amb 
un centre històric tranquil i acolorit de singulars carrerons coneguts com 
pòrtics que comuniquen els carrers de vianants. Trasllat a l’hotel Mistral 4* 
o similar. Pensió completa.

TERCER DIA. Oristano - Pozzo di Santa Cristina - Bosa - Nurag Losa 
- Oristano. Sortida cap a Pozzo di Santa Cristina. Trobarem un dels pous 
sagrats més bonics de l’illa, l’església rural de Santa Cristina i les cases  
“muritenses”. Continuarem cap a Bosa, poble situat en un riu navegable. A 
continuació, pararem al Nurag Losa, on podrem veure les diverses capes 
de la història. Retorn a Oristano. Allotjament a l’hotel Mistral 4* o similar. 
Pensió completa.

QUART DIA. Oristano - Orgosolo - Supramonte - Nuoro. Sortida cap a 
Orgosolo, famós pels seus murals reivindicatius. Seguirem cap el Supra-
monte, una zona muntanyosa que s’estén fins al mar i uns dels llocs menys 
poblats d’Europa. Continuarem cap a Nuoro, coneguda com l’Atenes sarda. 
Trasllat a l’hotel Sandàlia 3* o similar. Pensió completa.

CINQUÈ DIA. Nuoro - Òlbia - Costa Maragda - Arzachena. Sortida cap a 
Òlbia, la capital de la Costa Maragda. Destaquen l’església de Sant Pau, del 
segle XVIII, el palauet Umbertino i l’església de San Simplici. Continuarem 
la Costa Smeralda, famosa per les seves aigües transparents i platges de 
somni. Sortida cap a Arzachena i trasllat a l’hotel Airone 4* o similar. Pensió 
completa.

SISÈ DIA. Arzachena - La Maddalena - Alguer. Sortida cap a l’arxipèlag 
de la Maddalena. A més de platges de somni, espècies endèmiques i una 
idiosincràsia pròpia, hi trobem la tomba i la casa museu de Garibaldí, l’unifi-
cador d’Itàlia. Retorn a Palau i sortida cap a l’Alguer. Trasllat a l’Hotel Cata-
lunya 4* o similar. Pensió completa.

SETÈ DIA.  Alguer. Dedicarem el matí a conèixer l’Alguer. Destaquen les 
seves muralles, les dues grans torres, l’església de Sant Francesc, la catedral 
i notables vestigis de la Corona Catalanoaragonesa. Sortirem en vaixell cap 
a Capo Caccia i visitarem la Gruta de Neptú, per veure les escultures d’es-
talactites i estalagmites. Sortida cap a la Santíssima Trinità di Saccargia, 
església romànica. Trasllat a l’Hotel Catalunya 4* o similar. Pensió completa.

VUITÈ DIA. Alguer - Celler Sella e Mosca - Cagliari - Barcelona. Esmorzar 
a l’hotel. Avui visitarem el celler Sella e Mosca del segle XIX, on farem una 
visita guiada amb degustació. Visita de l’església de la Madonna Dell’Uva. 
Dinar. Sortida cap a l’aeroport de Cagliari per agafar el vol VY6165 de les 
17.30 hores amb arribada prevista a Barcelona a les 19.00 hores. Recollida 
d’equipatges i fi dels nostres serveis.

Serveis inclosos: bitllets d’avió, pensió completa, allotjament als hotels 
definits, visites definides com a incloses, acompanyant de Promoviatges i 
assegurança bàsica d’assistència en viatge. 

Serveis no inclosos: esmorzar i dinar del primer dia, begudes als àpats, 
propines, extres de caràcter personal i qualsevol servei no esmentat com 
a inclòs. 

Dates de sortida: 13 de maig i 7 d’octubre.

PREU FINAL per persona en hab. doble amb taxes incloses des de 1.870€
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preu: 1.845€ +75€ (taxes aèries)  -  Preu compra anticipada: 1.795€ + 75€  (taxes aèries).

Suplement individual 225€. Assegurança anul·lació i assistència covid-19 75€. Mínim participants: 20 
persones. Data límit de cancel·lació per no arribar al mínim: 20 dies abans de la sortida. Informació addicional 
d’aquest itinerari a: www.promoviatges.cat
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Polònia 
de nord a sud

PRIMER DIA. DIUMENGE. Punts d’origen - Barcelona - Gdansk. Recolli-
da amb el nostre autocar des dels punts d’origen definits per traslladar-nos 
a la T1 de l’aeroport de Barcelona. Presentació als taulells de facturació de 
Lufthansa a les 13.00 hores per sortir en el vol LH1815 a les 15.20 hores en 
direcció Gdansk (via Munic). Arribada prevista a les 20.50 hores i trasllat a 
l’hotel Mercure Old Town 4* o similar. Sopar. 

SEGON DIA. DILLUNS. Gdansk. Avui visitarem Gdansk, una de les ciutats 
més riques d’Europa durant el segle XVII. Continuarem la visita amb el Palau 
d’Artus. Temps lliure. Pensió completa.

TERCER DIA. DIMARTS. Gdank - Malbork - Torun. Avui visitarem Malbork 
i el seu castell medieval. Continuarem cap a Torun. Arribada a l’hotel Filmar 
4* o similar. Pensió completa.

QUART DIA. DIMECRES. Torun - Varsòvia. Dedicarem el matí a la visita 
guiada de Torun. Seguirem el nostre recorregut a Varsòvia. A la tarda, visita-
rem el Museu dels Jueus. Trasllat a l’hotel Crowne Plaza 4* o similar. Pensió 
completa.

CINQUÈ DIA. DIJOUS. Varsòvia. Aquest matí, realitzarem la visita guiada 
de Varsòvia. Temps lliure per acabar de gaudir de la ciutat. Pensió completa.
Opcional: Concert de Chopin amb un dels pianistes més reconeguts de 
Varsòvia a la tarda: 28€. Mínim participants: 15 persones.

SISÈ DIA. DIVENDRES. Varsòvia - Czestochowa - Cracòvia. Sortida cap 
a Czestochowa, capital religiosa de Polònia i un dels centres de pelegrinat-
ge més importants del centre d’Europa. Sortida cap a Cracòvia. Arribada a 
l’hotel Puro Old Town 4* o similar. Pensió completa.

SETÈ DIA. DISSABTE. Cracòvia. Visita del centre històric de la ciutat. 
Continuació cap a les mines de sal de Wieliczka, encara actives i explotades 
des del segle XIII. Retorn a Cracòvia. Pensió completa.

VUITÈ DIA. DIUMENGE. Cracòvia - Auschwitz - Cracòvia. Avui, conei-
xerem el camp de concentració d’extermini nazi, construït pels alemanys 
durant l’ocupació nazi a Polònia. Retorn a Cracòvia i temps lliure. Pensió 
completa.

NOVÈ DIA. DILLUNS. Cracòvia - Zacopane - Cracòvia. Sortida cap a les 
muntanyes Pieniny, on realitzarem un passeig en rai tradicional de fusta so-
bre el riu. Continuarem cap a Zakopane. Retorn a Cracòvia. Pensió comple-
ta.

DESÈ DIA. DIMARTS. Cracòvia - Barcelona - Punts d’origen. Esmorzar 
a l’hotel. Temps lliure. Trasllat a l’aeroport de Cracòvia per sortir en el vol 
LH1367 de les 14.20 hores en direcció Barcelona (via Munic). Arribada pre-
vista a les 19.30 hores. Recollida d’equipatges i sortida amb el nostre auto-
car cap als punts d’origen definits. Fi dels nostres serveis.

Serveis inclosos: bitllets d’avió, recollida des de diferents poblacions, pen-
sió completa amb beguda inclosa als àpats, allotjament als hotels definits, 
visites definides com a incloses, guia local, acompanyant de Promoviatges i 
assegurança bàsica d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos: dinar del primer dia, propines, extres de caràcter per-
sonal i qualsevol servei no esmentat com a inclòs.

Consulteu els punts de recollida.

Dates de sortida: 22 de maig, 14 d’agost i 18 de setembre

PREU FINAL per persona en hab. doble amb taxes incloses des de 2.000€
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preu: 1.930€ + 125€   (taxes aèries)  -  Preu compra anticipada: 1.875€ + 125€  (taxes aèries).

Suplement individual 350€. Assegurança anul·lació i assistència Covid-19 75€. Opcional Concert Chopin a 
Varsòvia amb trasllats inclosos 28€. Mínim participants: 20 persones. Data límit de cancel·lació per no arribar 
al mínim: 20 dies abans de la sortida. Informació addicional d’aquest itinerari a: www.promoviatges.cat

29 DE MAIG. DIUMENGE. Barcelona - Munic - Salzburg - Faistenau. Pre-
sentació als taulells de facturació de Lufthansa a la T1 de l’aeroport de Bar-
celona a les 06.00 hores. Sortida en vol directe LH1809 en direcció Munic 
a les 09.20 hores. Arribada prevista a les 11.20 hores. Trasllat a Salzburg. 
Dinar. A la tarda, visitarem els jardins de Mirabell. Passejarem pel centre 
històric admirant l’exterior de la seva catedral, la casa natal de Mozart i gau-
direm de Getreidegasse. Trasllat a Faistenau i allotjament a l’Hotel Alte Post 
4* o similar. Sopar.

30 DE MAIG. DILLUNS. Faistenau - Salzburg: Palau de Hellbrun i forta-
lesa Hohensalzburg - St. Wolfgang - Faistenau. Al matí, ens desplaçarem 
fins al palau de Hellbrun. Aquest palau d’estil barroc és molt famós pels seus 
“jocs d’aigua” d’estil manierista. Seguirem cap a la fortalesa de Hohensalz-
burg des d’on gaudirem d’unes magnífiques vistes sobre la ciutat. A la tarda, 
anirem cap a St. Wolfgang, una bonica població a la vora del llac. Retorn a 
Faistenau. Pensió completa. 

31 DE MAIG. DIMARTS. Faistenau - Abadia d’Admont - Hallstat - Fais-
tenau. Avui, ens endinsarem a les muntanyes de Gesäuseper per visitar 
l’Abadia benedictina d’Admont. Acabada la visita, anirem cap a Hallstat, el 
que és considerat el poble més bonic d’Àustria. Passejarem pels seus carrers 
empedrats, veurem la Markplatz i arribarem fins al cementiri. Retorn a Fais-
tenau. Pensió completa.

1 DE JUNY. DIMECRES. Faistenau - Niu de l’àguila - Bertchesgaden - Llac 
Konigsee - Faistenau. Sortida a primera hora del matí cap a la regió de 
Berchtesgaden, un espai protegit dels Alps bavaresos. Ens dirigirem a Ober-
salzberg, on començarem l’ascens al Niu de l’Àliga, siituat a 1800 metres 
d’altura. A la tarda, visitarem el llac de Königssee on agafarem un vaixell. 
Veurem l’església de Sant Bartomeu, de façana blanca i cúpules vermelles, 
que data del segle XII. Retorn a Faistenau. Pensió completa.

2 DE JUNY. DIJOUS. Faistenau - Herrenchiemsee - Munic - Barcelona. 
Esmorzar a l’hotel. Aquest matí, visitarem el Palau de Herrenchiemsee, 
rèplica del Palau de Versalles. Dinar. Trasllat a l’aeroport de Munic per sortir 
amb el vol LH1818 de les 19.25 hores en direcció Barcelona. Arribada previs-
ta a la T1 de l’aeroport de Barcelona a les 21.25 hores. Recollida d’equipat-
ges i fi dels nostres serveis.

Serveis inclosos: bitllets d’avió, pensió completa, allotjament a l’hotel defi-
nit, visites definides com a incloses, acompanyant de Promoviatges i asse-
gurança bàsica d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos: esmorzar del primer dia, begudes als àpats, propines, 
extres de caràcter personal i qualsevol servei no esmentat com a inclòs.

PREU FINAL per persona en hab. doble amb taxes incloses des de 1.215€
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preu: 1.140€ + 105€  (taxes aèries)  -  Preu compra anticipada: 1.110€ + 105€  (taxes aèries).

Suplement individual 125€. Assegurança anul·lació i assistència Covid-19 50€. Mínim participants: 20 per-
sones. Data límit de cancel·lació per no arribar al mínim: 20 dies abans de la sortida. Informació addicional 
d’aquest itinerari a: www.promoviatges.cat

Salzburg 
i la regió dels llacs
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Costa nord d’Alemanya, 
les perles hanseàtiques
 

Tallinn i Riga, 
solstici d’estiu

21 DE JUNY. DIMARTS. Barcelona - Tallinn (Estònia). Presentació als 
mostradors de Lufthansa de la T1 de l’aeroport de Barcelona a les 8.30 ho-
res per sortir en el vol LH1125 de les 10.30 hores (via Frankfurt) en direcció 
a Tallinn. Arribada prevista a les 18.00 hores i trasllat a l’Hotel Radisson Blu 
Olumpia 4* o similar. Visita guiada de la ciutat de Tallinn amb el seu centre 
històric, les seves torres, la plaça de l’ajuntament i les esglésies de Sant Olaf 
i Sant Nicolau. Sopar.

22 DE JUNY. DIMECRES. Tallinn. Avui, acabarem la visita guiada de la ciu-
tat i continuarem amb el Museu Etnogràfic a l’aire lliure Rocca al Mare, for-
mat per unes 100 construccions rurals estones des del segle XVII fins a mit-
jans del segle XX. Durant la visita, coneixerem una mica més les tradicions i 
cultura del país. Resta de la tarda lliure. Trasllat a l’hotel. Pensió completa.

23 DE JUNY. DIJOUS. Tallinn - Parnü - Sigulda - Riga (Letònia). Sortida a 
primera hora del matí per la carretera de la costa bàltica fins a Parnü, capi-
tal estival d’Estònia. Seguirem el nostre recorregut cap al Parc Nacional de 
Gauja a Sigulda, conegut com la “Suïssa Letona”. Continuarem cap a les 
runes del Castell de la Ordre dels Cavallers, el castell medieval de Turaida, 
el Museu d’Història Local de Sigulda, la cova de Gutmann i el Parc Daina. 
Trasllat a Riga. Arribada a l’Hotel AC Riga by Mariott 4* o similar. Aquesta 
nit, qui ho desitgi, podrà gaudir del Festival de Folklore Bàltic que marca 
l’inici del solstici d’estiu letó, “Ligo i Jani”. Pensió completa.

24 DE JUNY. DIVENDRES. Riga (celebració solstici d’estiu letó “Ligo i 
Jani”). Començarem el dia amb la visita de la ciutat de Riga, la més gran 
de les capitals bàltiques, coneguda com la “París del Nord”. Destaca per la 
bellesa del seu casc antic, on podem trobar reflectits als seus edificis tots 
els estils arquitectònics. A la tarda, tindrem temps lliure per poder gaudir 
de la festivitat, la qual celebren amb música i danses folklòriques, algunes 
persones llueixen vestits típics i tant homes com dones porten corones al 
cap. Elles acostumen a portar flors i ells branques de roure. Gaudirem de la 

fira d’artesania, on trobarem aliments, begudes, records i corones. Pensió 
completa.

25 DE JUNY. DISSABTE. Riga - Barcelona. Esmorzar a l’hotel. Aquest 
matí, visitarem el Mercat Central de Riga, el més gran dels Països Bàltics i 
un dels més grans d’Europa. Trasllat a l’aeroport per sortir amb el vol LH891 
de Lufthansa a les 13.40 hores en direcció Barcelona. Arribada prevista a 
la T1 de l’aeroport de Barcelona a les 19.30 hores (via Frankfurt). Recollida 
d’equipatges i fi dels nostres serveis.

Serveis inclosos: bitllets d’avió, pensió completa amb aigua i cafè o te in-
closos als àpats, allotjament als hotels definits, visites definides com a in-
closes, acompanyant de Promoviatges i assegurança bàsica d’assistència 
en viatge.

Serveis no inclosos: dinar del primer i últim dia, begudes als àpats, pro-
pines, extres de caràcter personal i qualsevol servei no esmentat com a in-
clòs.

PREU FINAL per persona en hab. doble amb taxes incloses des de 955€
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preu: 865€ + 115€   (taxes aèries)  -  Preu compra anticipada: 840€ + 115€  (taxes aèries).

Suplement individual 205€. Assegurança anul·lació i assistència Covid-19 50€. Mínim participants: 20 per-
sones. Data límit de cancel·lació per no arribar al mínim: 20 dies abans de la sortida. Informació addicional 
d’aquest itinerari a: www.promoviatges.cat 

PRIMER DIA. Punts d’origen - Barcelona - Hamburg. Recollida amb el 
nostre autocar des dels punts d’origen definits per traslladar-nos a l’aero-
port de Barcelona. Presentació als mostradors de Lufthansa de la terminal 
T1 de l’aeroport de Barcelona a les 6.00 hores per agafar el vol LH1137 a les 
8.00 hores amb destinació a Hamburg (via Frankfurt). Arribada prevista a 
les 12.05 hores. Dinar. A la tarda, visitarem aquesta ciutat hanseàtica. Tras-
llat a l’hotel. Sopar i allotjament.

SEGON DIA. Hamburg - Bremen - Hamburg. Avui, sortirem cap a Bremen, 
ciutat coneguda pel conte infantil dels germans Grimm: els Músics de Bre-
men. Temps lliure. Retorn a Hamburg i allotjament. Pensió completa.

TERCER DIA.  Hamburg - Lübeck - Wismar. Avui, sortirem cap Lübeck, 
la reina de les ciutats hanseàtiques, on veurem el casc antic, el Museu del 
Massapà i altres punts destacats. Continuació cap a Wismar, ciutat que ens 
permetrà viatjar a l’Edat Mitjana. Trasllat a l’hotel i allotjament. Pensió com-
pleta.

QUART DIA. Dimecres. Wismar - Bad Doberan - Rostock - Stralsund. 
Breu visita de Wismar, on destaquem les seves acolorides cases i el seu casc 
històric. Seguirem cap a Bad Doberan, on visitarem la seva catedral medie-
val. Continuació cap a Rostock i visita de la ciutat. Trasllat a Stralsund, porta 
d’entrada a l’Illa de Rügen. Allotjament. Pensió completa.

CINQUÈ DIA. Stralsund - Illa de Rügen - Stralsund. Avui, visitarem Stral-
sund, on destaquen les seves dues places històriques principals. Trasllat a 
l’Illa de Rügen, la més gran del país. Continuarem cap a Binz, principal cen-
tre balneari de l’illa. La seva platja està considerada una de les més llargues 
d’Alemanya. Retorn a l’hotel. Pensió completa.

SISÈ DIA. Stralsund - llacs de Mecklenburg - Schwerin. Sortida cap a la 
zona dels llacs de Mecklenburg, on trobarem Müritz, el llac interior més gran 

del país. Arribada a Schwerin, coneguda com la ciutat dels set llacs i la Flo-
rència del Nord. Trasllat a l’hotel. Pensió completa.

SETÈ DIA. Schwerin - Lüneburg - Hamburg. Sortida cap a Lüneburg, ciu-
tat que va adquirir gran protagonisme a la Lliga Hanseàtica gràcies a la pro-
ducció de sal gema. Tornada a Hamburg i temps lliure. Allotjament. Pensió 
completa.

VUITÈ DIA. Hamburg - Barcelona - Punts d’origen. Esmorzar. Aquest matí 
realitzarem un passeig en vaixell pel port d’Hamburg. Trasllat a l’aeroport 
(dinar no inclòs) per sortir en el vol LH0021 a les 14.00 hores en direcció 
Barcelona (via Frankfurt). Arribada prevista a les 18.05 hores. Recollida 
d’equipatges i sortida amb l’autocar cap als nostres punts de recollida. Fi 
dels nostres serveis.

Serveis inclosos: bitllets d’avió, recollida des de diferents poblacions, pen-
sió completa, allotjament als hotels definits, visites definides com a inclo-
ses, acompanyant de Promoviatges i assegurança bàsica d’assistència en 
viatge.

Serveis no inclosos: dinar de l’últim dia, begudes als àpats, propines, ex-
tres de caràcter personal i qualsevol servei no esmentat com a inclòs.

Consulteu els punts de recollida

Dates de sortida previstes (pendent de confirmar): 11 de juny, 20 d’agost 
i 17 de setembre.

Consulta més informació i preus a www.promoviatges.cat
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Suècia i 
Dinamarca  

15 DE JULIOL. DIVENDRES. Barcelona - Estocolm. Presentació als tau-
lells de facturació de la companyia Lufthansa de la T1 de l’aeroport de Bar-
celona a les 07.20 hores per sortir en el vol LH1809 en direcció a Estocolm 
(via Munic). Arribada prevista a les 14.25 hores i trasllat al Scandic Malmen 
4* o similar. Sopar.

16 DE JULIOL. DISSABTE. Estocolm. Avui, descobrirem aquesta sorpre-
nent ciutat. Visitarem Gamla Stan, la part més antiga repleta de carrers 
empedrats i cases de colors, i l’illa de Djurgarden, on es troba el museu 
VASA. A la tarda, farem un creuer per algunes de les illes de l’arxipèlag d’Es-
tocolm. Temps lliure. Pensió completa.

17 DE JULIOL. DIUMENGE. Estocolm - Uppsala - Sigtuna - Estocolm. A 
primera hora del matí, visitarem l’ajuntament d’Estocolm. En acabar, sortida 
cap a Uppsala. Seguirem cap a la pintoresca població de Sigtuna. Tornada 
a Estocolm i visita d’algunes de les seves particulars estacions de metro. 
Pensió completa.

18 DE JULIOL. DILLUNS. Estocolm - Canal de Göta - Karlstad. Sortida 
cap a Borensberg, on ens embarcarem per fer un creuer pel canal de Göta. 
Durant molts anys, el canal artificial de Göta, va ser molt important a Suè-
cia, tant econòmica com estratègicament, ja que creuava Suècia d’est a 
oest. Descobrirem el cor de Suècia, passant per llocs històrics i preciosos 
paisatges de boscos i llacs. En acabar, amb l’autocar anirem vorejant paisat-
ges de llacs fins arribar a Karlstad, situada en el delta que formen el riu Klara 
i l’impressionant llac Värnern que compta amb 22.000 illes. Trasllat a l’Hotel 
Scandic Karlstad City 4* o similar. Pensió completa.

19 DE JULIOL. DIMARTS. Karlstad - Costa Oest & safari de foques - Gote-
borg. Anirem cap a l’arxipèlag de Bohuslän amb pobles tan fascinants com 
Fjällbacka amb les seves velles cases de fusta vermella i carrerons pintores-
cos. Des del bonic poble de Lysekil, embarcament en creuer per descobrir 
la magnífica natura circumdant i les colònies de foques descansant a les 
roques. Continuarem després cap Göteborg, que compta amb el port més 

important d’Escandinàvia. Trasllat a l’hotel Clarion Post 4* o similar. Pensió 
completa.

20 DE JULIOL. DIMECRES. Göteborg - Castells del nord de Dinamarca 
- Copenhaguen. Sortida cap al sud del país. Des de la ciutat portuària de 
Helsingborg ens embarcarem en un ferri per creuar a Dinamarca, cap a la 
ciutat veïna d’Elsinor (Helsingør). Visita dels castells de Krongborg i Frede-
risborg, A la tarda, arribada a Copenhaguen i trasllat al Scandic Falkoner 4* 
o similar. Pensió completa.

21 DE JULIOL. DIJOUS. Copenhaguen. Al matí, farem una passejada guia-
da per aquesta moderna, animada i ordenada ciutat, amb un dels nivells de 
vida més alts del món. Temps lliure. Trasllat a l’hotel. Pensió completa.

22 DE JULIOL. DIVENDRES.  Copenhaguen - Barcelona. Esmorzar a l’ho-
tel. A l’hora convinguda, trasllat a l’aeroport per sortir en el vol LH 2441 de 
les 12.45 hores en direcció Barcelona (via Munic). Arribada prevista a la T1 
de l’aeroport de Barcelona a les 17.45 hores. Recollida d’equipatges i fi dels 
nostres serveis.

Serveis inclosos: bitllets d’avió, pensió completa, allotjament als hotels 
definits, visites definides com a incloses, acompanyant de Promoviatges i 
assegurança bàsica d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos: dinar del primer i últim dia, begudes als àpats, pro-
pines, extres de caràcter personal i qualsevol servei no esmentat com a 
inclòs.

PREU FINAL per persona en hab. doble amb taxes incloses des de 2.720€
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preu: 2.670€ +125€ (taxes aèries)  -  Preu compra anticipada: 2.595€ + 125€  (taxes aèries).

Suplement individual 455€. Assegurança anul·lació i assistència Covid-19 75€. Mínim participants: 20 per-
sones. Data límit de cancel·lació per no arribar al mínim: 20 dies abans de la sortida. Informació addicional 
d’aquest itinerari a: www.promoviatges.cat
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PRIMER DIA. Punts d’origen - Barcelona - Munic - Jenbach. Recollida 
amb l’autocar des dels punts d’origen definits per traslladar-nos a l’aeroport 
de Barcelona. Presentació als taulells de facturació de Lufthansa de la T1 
de l’aeroport de Barcelona a les 07.00 hores per sortir en el vol de les 09.15 
hores en direcció Munic. Arribada prevista a les 11.15 hores. Dinar. Visita del 
palau de Nyphenburg. Continuació fins a la vall de Zillertal. Arribada a l’Ho-
tel Jenbacherhof 4* o similar. Sopar.

SEGON DIA. Jenbach - Cascades de Krimml - Kitzbühel - Jenbach. Al 
matí, coneixerem les cascades de Krimml. De tornada, realitzarem una visi-
ta guiada a Kitzbühel, ciutat famosa per ser el lloc de trobada de la jet set a 
l’hivern. Retorn a l’hotel. Pensió completa. 

TERCER DIA. Jenbach - Salzburg - Jenbach. Aquest dia, ens desplaçarem 
a Salzburg i farem una visita guiada de la ciutat. A la tarda, gaudirem de 
temps lliure. A l’hora convinguda, retorn a l’hotel. Pensió completa. 

QUART DIA. Jenbach - Castell de Tratzberg - Tren de vapor de la Vall del 
Ziller - Pertisau - Achenkirch - Jenbach. Visita guiada del Castell de Trat-
zberg i pujarem al tren de vapor del Zillertal fent un recorregut per admirar 
els pintorescos paisatges d’una de les valls més boniques d’Àustria. Arriba-
da i trasllat a Pertisau. A la tarda, ens embarcarem en un vaixell per fer la tra-
vessia fins al nord del llac Achensee. Arribada a Achenkirch i retorn a l’hotel. 
Pensió completa.

CINQUÈ DIA. Jenbach - Großglockner - Zell am See - Jenbach. Avui, ens 
dirigirem cap a la Carretera dels Somnis dels Alps. Aquesta ruta travessa el 
Parc Nacional Hohe Tauern,  podrem gaudir de la grandiositat de la glacera 
Pasterze. Temps lliure. De retorn a l’hotel, farem una breu parada a la locali-
tat de Zell am See. Pensió completa.

SISÈ DIA. Jenbach - Wattens - Innsbruck - Jenbach. Aquest dia ens diri-
girem a Wattens, on realitzarem la visita dels Mons de Cristall d’Swarovski. 

Continuarem el nostre recorregut cap al famós turó de Bergisel, a Inns-
bruck, on visitarem el Tirol Panorama Museu. Trasllat a Innsbruck, una de les 
ciutats més belles d’Àustria. A la tarda, realitzarem la visita guiada. Retorn 
a l’hotel. Pensió completa.

SETÈ DIA. Jenbach - Munic - Barcelona - Punts d’origen. Esmorzar a l’ho-
tel. A primera hora del matí, sortirem cap a Munic, on realitzarem una visita 
guiada. Dinar. Trasllat fins a l’aeroport de Munic per sortir en el vol de les 
19.05 hores en direcció Barcelona. Arribada prevista a la T1 de l’aeroport de 
Barcelona a les 21.05 hores. Recollida d’equipatges i sortida amb l’autocar 
cap als punts d’origen. Fi dels nostres serveis.

Serveis inclosos: bitllets d’avió, recollida des de diferents poblacions, pen-
sió completa amb beguda inclosa als àpats, allotjament a l’hotel definit, visi-
tes definides com a incloses, acompanyant de Promoviatges i assegurança 
bàsica d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos: esmorzar del primer dia i sopar de l’últim, propines, 
extres de caràcter personal i qualsevol servei no esmentat com a inclòs.

Consulteu els punts de recollida.

Dates de sortida: 31 de juliol i el 14 d’agost.

PREU FINAL per persona en hab. doble amb taxes incloses des de 1.475€
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preu: 1.375€ + 140€  (taxes aèries)  -  Preu compra anticipada: 1.335€ + 140€  (taxes aèries).

Suplement individual 190€. Assegurança anul·lació i assistència Covid-19 50€. Mínim participants: 20 per-
sones. Data límit de cancel·lació per no arribar al mínim: 20 dies abans de la sortida. Informació addicional 
d’aquest itinerari a: www.promoviatges.cat

Capitals 
Bàltiques

PRIMER DIA. DIUMENGE. Punts d’origen - Barcelona - Vílnius (Lituà-
nia). Recollida amb el nostre autocar des dels punts d’origen definits per 
traslladar-nos a l’aeroport de Barcelona. Presentació als taulells de factu-
ració de Lufthansa de la T1 de l’aeroport de Barcelona a les 13.30 hores. 
Sortida en el vol LH1129 a les 16.00 hores en direcció Vilnius (via Frankfurt). 
Arribada prevista a les 23.55 hores i trasllat a l’Hotel Courtyard by Marriott 
Vilnius 4* o similar.

SEGON DIA. DILLUNS. Vílnius. Visita panoràmica de la ciutat de Vílnius, 
capital de Lituània. A la tarda, ens desplaçarem fins a Trakai, on visitarem 
l’emblemàtic castell. Retorn a Vílnius. Pensió completa.

TERCER DIA. DIMARTS. Vílnius - Kaunas - Riga (Letònia). Sortida cap a 
Letònia. De camí, visitarem la ciutat de Kaunas. A prop de la frontera letona, 
visitarem la muntanya de les Creus, curiós centre de peregrinació catòlica. 
Arribada a Letònia i visita del palau de Rundale. Trasllat a Riga. Arribada a 
l’Hotel AC by Marriott Riga 4* o similar. Pensió completa.

QUART DIA. DIMECRES. Riga. Avui, realitzarem la visita de Riga, la capital 
bàltica més gran. A la tarda, continuarem el nostre recorregut per la ciutat 
amb el barri d’estil Nouveau. Tot seguit, qui ho desitgi podrà visitar el Museu 
de l’Ocupació de Riga o gaudir de temps lliure. Pensió completa.

CINQUÈ DIA. DIJOUS. Riga - Sigulda - Parnü - Tallinn (Estònia). Al matí, 
sortirem cap al Parc Nacional de Gauja a Sigulda, on visitarem el castell de 
Turaida. Veurem el Museu d’Història Local, la cova de Gutmann i el Parc Dai-
na. A la tarda, continuarem fins a Pärnu. Trasllat a Tallinn. Arribada a l’Hotel 
Tallink City 4* o similar. Pensió completa.

SISÈ DIA. DIVENDRES. Tallinn. Avui visitarem Tallinn, capital d’Estònia, 
on conviuen les tradicions més antigues i la modernitat més actual. El cen-
tre històric va ser ser declarat Patrimoni Cultural de la UNESCO. Continu-

arem amb la visita del Museu Etnogràfic a l’aire lliure Rocca al Mare. Tarda 
lliure. Pensió completa.

SETÈ DIA. DISSABTE. Tallinn. Excursió opcional a Hèlsinki. Dia lliure per 
gaudir de la ciutat. Pensió completa.
Opcional: Excursió en ferri a Hèlsinki (Finlàndia) 130€.

VUITÈ DIA. DIUMENGE. Tallinn - Barcelona - Punts d’origen. Esmorzar 
a l’hotel. Trasllat a l’aeroport per sortir en el vol LH881 a les 13.50 hores en 
direcció Barcelona (via Frankfurt). Arribada prevista a les 19.30 hores. Reco-
llida d’equipatges i sortida amb l’autocar cap als nostres punts de recollida. 
Fi dels nostres serveis.

Serveis inclosos: bitllets d’avió, recollida des de diferents poblacions, pen-
sió completa amb aigua i cafè o te inclosos als àpats, allotjament als hotels 
definits, visites definides com a incloses, acompanyant de Promoviatges i 
assegurança bàsica d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos: sopar primer dia i dinar de l’últim, begudes als àpats, 
propines, extres de caràcter personal i qualsevol servei no esmentat com a 
inclòs.

Consulteu els punts de recollida.

Dates de sortida: 31 de juliol, 21 d’agost i 4 de setembre. 

PREU FINAL per persona en hab. doble amb taxes incloses des de 1.535€
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preu: 1.395€ + 180€   (taxes aèries)  -  Preu compra anticipada: 1.355€ + 180€  (taxes aèries).

Suplement individual 320€. Opcional excursió en ferri a Hèlsinki (Finlàndia) amb visita i dinar 130€. Assegu-
rança anul·lació i assistència Covid-19 50€. Mínim participants: 20 persones. Data límit de cancel·lació per no 
arribar al mínim: 20 dies abans de la sortida. Informació addicional d’aquest itinerari a: www.promoviatges.cat

Tirol i 
Salzburg
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11 D’OCTUBRE. DIMARTS. Barcelona - Todi. Presentació als taulells de 
facturació de Vueling de la T1 de l’aeroport de Barcelona per sortir en el vol 
de les 09.40 hores cap a Roma, arribada prevista a les 11.30 hores. Sortida 
cap a Todi, a la Vall del Tíber. Dinar. A la tarda, visitarem Todi, un magnífic 
exemple de ciutat medieval envoltada de tres muralles concèntriques que 
testimonien l’expansió de la ciutat en les diferents èpoques històriques. 
Sopar i allotjament a l’hotel President 3* o similar a Chianciano Terme.

12 D’OCTUBRE. DIMECRES. Llac Trasimento - Perusa. Sortida cap al llac 
Trasimeno envoltat d’oliveres, canyissar i petits pobles amb encant. Des del 
poble de Passignano sortirem per fer una excursió en vaixell a l’Isola Mag-
giore on podrem passejar i gaudir del paisatge. A la tarda, continuació cap 
a Perusa, la capital d’Úmbria, on farem una visita guiada. Aquesta ciutat és 
una de les joies desconegudes d’Itàlia. Retorn a Chianciano Terme. Pensió 
completa.

13 D’OCTUBRE. DIJOUS. Assís - Gubbio. Sortida cap a Assís, la ciutat de 
San Francesc. Visita de la basílica franciscana i de les tres grans places: Pia-
zza del Comune, Piazza de San Rufino i Piazza Santa Chiara. Continuarem 
cap a Gubbio, una de les ciutats medievals més ben conservades d’Úmbria. 
Retorn a Chianciano Terme. Pensió completa.

14 D’OCTUBRE. DIVENDRES. Spoleto - Spelo. Sortida cap a Spoleto, que 
va ser ciutat romana i posteriorment llombarda i medieval. Farem un passeig 
guiat pel centre històric. Seguirem cap a Spello, un petit poble situat dalt 
d’un turó on es manté la tradició de fer catifes de flors per Corpus. Retorn a 
Chianciano Terme. Pensió completa.

15 D’OCTUBRE. DISSABTE. Orvieto - Civita di Bagnoregio. Sortida cap 
a Orvieto, ciutat d’origen etrusc que conserva al seu centre històric tota 

l’essència medieval, on passejarem amb un guia local. Continuarem cap a 
Civita di Bagnoregio, un dels llocs més curiosos que visitarem durant tot el 
viatge. Aquest poble, al qual s’accedeix passant un pont, és un raconet de 
pau i tranquil·litat amb una atmosfera màgica. Retorn a Chianciano Terme. 
Pensió completa.

16 D’OCTUBRE. DIUMENGE. Cascada de Marmore - Barcelona. Esmor-
zar a l’hotel. Sortida cap a la Cascada de Marmore, situada en el Parc Fluvial 
de la Nerea on podrem passejar, gaudir de l’entorn i de la impressionant cai-
guda d’aigua. Dinar. Seguirem cap Orte, envoltada de camps, sobre un turó. 
Trasllat a l’aeroport per sortir en el vol de Vueling de les 21.20 hores. Arriba-
da a la T1 de l’aeroport de Barcelona a les 23.15 hores. Recollida d’equipat-
ges i fi dels nostres serveis.

Serveis inclosos: bitllets d’avió, pensió completa amb aigua i vi inclosos, 
allotjament a l’hotel definit, visites definides com a incloses, acompanyant 
de Promoviatges i assegurança bàsica d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos: propines, extres de caràcter personal i qualsevol servei 
no esmentat com a inclòs.

PREU FINAL per persona en hab. doble amb taxes incloses des de 1.315€
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preu: 1.295€ + 55€  (taxes aèries)  -  Preu compra anticipada: 1.260€ + 55€  (taxes aèries).

Suplement individual 145€. Assegurança anul·lació i assistència Covid-19 50€. Mínim participants: 20 per-
sones. Data límit de cancel·lació per no arribar al mínim: 20 dies abans de la sortida. Informació addicional 
d’aquest itinerari a: www.promoviatges.cat

Fiords 
Noruecs

6 D’AGOST. DISSABTE. Barcelona - Bergen. Presentació als taulells de 
facturació de Vueling de la T1 de l’aeroport de Barcelona a les 10.00 hores 
per sortir en el vol VY1876 de les 12.25 hores en direcció Bergen. Arribada 
prevista a les 15.55 hores i trasllat a l’hotel Scandic Bergen o similar. A la 
tarda, farem un recorregut a peu per la ciutat. Sopar.

7 D’AGOST. DIUMENGE. Bergen - Sognefjord - Skei. Sortida cap a Flam, 
on farem una travessa amb el tren Flamsbana. Embarcament en un creuer. 
Desembarcament a Gudvangen. En acabar, iniciarem la ruta a Skei. Allotja-
ment a l’hotel Skei o similar.

8 D’AGOST. DILLUNS. Skei - Glacera Briksdal - Loen - Innvik. Sortida cap 
al Parc Nacional de Jostedalsbreen, on es troba la glacera de Brisksdal. A 
la tarda, continuarem a Loen. Amb un telecabina pujarem a 1.000 metres 
d’alçada. Trasllat a l’hotel Loenfjord o similar. Pensió completa.

9 D’AGOST. DIMARTS. Innvik - Geiranger - Andalsnes - Alesund. Inicia-
rem el dia en un creuer pel fiord de Geiranger. A la tarda, marxarem per la 
carretera de l’Àliga i pararem al mirador de Ørnesvingen. Continuarem cap 
a la carretera dels Trolls i vorejarem Storfjorden fins Ålesund. Instal·lació a 
l’hotel Scandic Parken. Pensió completa.

10 D’AGOST. DIMECRES. Alesund - Molde - Kristiansund. Avui, conei-
xerem Alesund. Pujarem al turó d’Aksla, on es troba el conegut mirador de 
Fjellstua. A la tarda, via Molde, farem la carretera del Atlàntic, també cone-
guda com la “més espectacular del món”. Arribada a Kristiansund. Instal·la-
ció a l’hotel Quality Gran o similar. Pensió completa.

11 D’AGOST. DIJOUS. Kristiansund - Trondheim. Sortida en direcció 
Trondheim, la capital vikinga de Noruega. Travessarem el pont Vell i passe-

jarem pel barri de Bakklandet. Visita a la catedral de Nidaros. Temps lliure. 
Allotjament a l’hotel Scandic Nidelven o similar. Pensió completa.

12 D’AGOST. DIVENDRES. Trondheim - Oslo. Avui, farem un recorregut en 
tren cap a Oslo. Trasllat a l’hotel Clarion the Hub o similar. Pensió completa.

13 D’AGOST. DISSABTE. Oslo. Dedicarem el dia a conèixer Oslo. Visitarem 
el parc de Vigeland i farem un recorregut panoràmic de la ciutat. Temps lliu-
re. Pensió completa.

14 D’AGOST. DIUMENGE. Oslo - Barcelona. Esmorzar a l’hotel. Trasllat a 
l’aeroport per sortir en el vol VY8539 de les 16.50 hores en direcció Barce-
lona. Arribada prevista a la T1 de l’aeroport de Barcelona a les 20.15 hores. 
Recollida d’equipatges i fi dels nostres serveis.

Serveis inclosos: bitllets d’avió, pensió completa, allotjament als hotels de-
finits, visites definides com a incloses, guia local, acompanyant de Promovi-
atges i assegurança bàsica d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos: esmorzar i dinar del primer dia i dinar últim, begudes 
als àpats, propines, extres de caràcter personal i qualsevol servei no esmen-
tat com a inclòs.

PREU FINAL per persona en hab. doble amb taxes incloses des de 2.805€
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preu: 2.805€ + 80€   (taxes aèries)  -  Preu compra anticipada: 2.725€ + 80€  (taxes aèries).

Suplement individual 425€. Assegurança anul·lació i assistència Covid-19 75€. Mínim participants: 20 per-
sones. Data límit de cancel·lació per no arribar al mínim: 20 dies abans de la sortida. Informació addicional 
d’aquest itinerari a: www.promoviatges.cat
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Jordània  

PRIMER DIA. DIUMENGE. Barcelona - Amman. Presentació als taulells de 
facturació de Royal Jordanian de la T1 de l’aeroport de Barcelona (horari a 
reconfirmar). Trasllat i allotjament al Regency Palace Amman 5* o similar.

SEGON DIA. DILLUNS. Amman - Jerash - Ajlun - Amman. Sortida cap a 
Jerash, considerada una de les ciutats romanes millor conservades de tot el 
món. A continuació anirem cap a Ajlun, on visitarem el castell del segle XII. A 
la tarda, tornarem a Amman per realitzar una visita panoràmica de la ciutat. 
Pensió completa.

TERCER DIA. DIMARTS. Amman - Castells del Desert - Mar Mort. Dedi-
carem el matí a recórrer els castells, construïts al desert entre els segles VII i 
XI, utilitzats com a fortaleses militars. Continuarem cap al Mar Mort. Arriba-
da i acomodació a l’Hotel Holiday Inn Dead Sea 5* o similar. El Mar Mort es 
troba a 400 metres per sota del nivell del mar, sent el punt més baix sobre 
la faç de la Terra i la destinació final d’innombrables rius, entre els quals es 
troba el riu Jordà. Quan les aigües arriben al Mar Mort, estan envoltades de 
terra i no tenen escapatòria, per la qual cosa s’evaporen deixant una densa i 
rica mescla de sals i minerals. Possibilitat de bany. Pensió completa.

QUART DIA. DIMECRES. Mar Mort - Madaba - Mont Nebo - Petra. Al matí, 
ens dirigirem a Madaba, on visitarem l’Església Ortodoxa de Sant Jordi. A 
la tarda, seguirem el recorregut cap al Mont Nebo on podrem gaudir d’una 
panoràmica de la Vall del Jordà i del Mar Mort. Continuarem el nostre recor-
regut cap a Petra. Arribada al Movenpick Nabatean 5* o similar. Pensió com-
pleta.

CINQUÈ DIA. DIJOUS. Petra. Dedicarem el dia a passejar i conèixer la ciu-
tat rosa, capital dels Nabateus i una de les 7 meravelles del món: Petra, una 
enorme ciutat excavada per complet a la roca. Després de recórrer el Sik  
(gorga entre parets de roca) veurem la façana Al-Khazneh, conegut com 
el Tresor, un dels molts exemples arquitectònics que amaga la ciutat. A la 
tarda, disposarem d’una estona lliure al centre del poble de Petra. Pensió 
completa.

SISÈ DIA. DIVENDRES. Petra - Desert de Wadi Rum. A primera hora del 
matí sortirem cap a Wadi Rum. Pel camí, farem una parada per conèixer 
un dels secrets millor guardats de Jordània, la “Petita Petra”. Després de 
2 hores de camí, arribarem al desert de Lawrence d’Aràbia. La visita, que 
es duu a terme en cotxes 4x4, consisteix en una petita incursió pel paisat-
ge lunar d’aquest desert. Al finalitzar la visita, ens dirigirem al campament. 
Resta de la tarda lliure per gaudir del paisatge de la zona. Allotjament al 
Sultana Camp o similar. Pensió completa

SETÈ DIA. DISSABTE. Wadi Rum - Amman. Sortida cap a Amman. Resta 
del dia lliure per gaudir d’aquesta ciutat que té el millor d’Orient i Occident.  
Trasllat a l’hotel. Pensió completa.

VUITÈ DIA. DIUMENGE. Amman - Barcelona. Esmorzar a l’hotel. A l’hora 
convinguda, trasllat a l’aeroport d’Amman per sortir en el vol de Royal Jorda-
nian (horari a reconfirmar). Arribada, recollida d’equipatges. Fi dels nostres 
serveis.

Serveis inclosos: bitllets d’avió, pensió completa, allotjament als hotels 
definits, visites definides com a incloses, guia local, acompanyant de Pro-
moviatges i assegurança ampliada d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos: dinar de l’últim dia, begudes als àpats, propines, extres 
de caràcter personal i qualsevol servei no esmentat com a inclòs.

Dates de sortida: 27 de març i 14 d’agost.

PREU FINAL per persona en hab. doble amb taxes incloses des de 2.145€
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preu: 1.845€ +350€ (taxes aèries)  -  Preu compra anticipada: 1.795€ + 350€  (taxes aèries).

Suplement sortida març 150€. Suplement individual 445€. Assegurança anul·lació i assistència Covid-19 75€. 
Mínim participants: 20 persones. Data límit de cancel·lació per no arribar al mínim: 20 dies abans de la sortida. 
Informació addicional d’aquest itinerari a: www.promoviatges.cat
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PRIMER DIA. Barcelona - Nova York. Presentació als taulells de facturació 
de United Airlines de la T1 de l’aeroport de Barcelona per sortir en el vol 
directe UA121 de les 11.15 hores en direcció a Nova York. Arribada i trasllat a 
l’Hotel Riu Plaza New York Times Square o similar, situat a prop de les prin-
cipals atraccions de la ciutat. Acompanyats del nostre guia, gaudirem d’una 
passejada pel centre de la ciutat. Sopar.

SEGON DIA. Nova York. Esmorzar buffet americà a l’hotel. Aquest dia visi-
tarem els barris de Midtown i l’Upper Manhattan, a través dels quals desco-
brirem Central Park, el pulmó de Manhattan. Continuarem fins a Midtown, 
barri on hi ha les principals avingudes de la ciutat: Broadway, Park Ave, 
Cinquena Avinguda i Times Square, la imatge més coneguda de Nova York. 
Dinar. Temps lliure per descobrir més sobre la ciutat acompanyats del guia. 
Sopar lliure i allotjament a l’hotel.

TERCER DIA. Nova York. Esmorzar buffet americà a l’hotel. Avui visitarem 
Lower Manhattan, la part situada més al sud de l’illa, on coneixerem la Zona 
Zero. Veurem l’exterior de la nova església ortodoxa grega de San Nicolau. 
Passejarem per Wall Street, per veure l’exterior de la borsa més famosa del 
món. Continuarem la ruta fins a Battery Park, des d’on podrem contemplar 
l’Estàtua de la Llibertat. Més tard, visitarem Little Italy i Chinatown. Dinar. 
Temps lliure per endinsar-nos en aquestes curioses zones o conèixer-ne de 
noves amb el guia. Sopar lliure i allotjament a l’hotel.

QUART DIA. Nova York. Esmorzar buffet americà a l’hotel. Al matí, visita-
rem Chelsea Market, al barri de Meatpacking. A pocs metres trobem el High 
Line, un parc a l’aire lliure construït sobre les antigues vies del tren. Conti-
nuació per visitar el Village, d’esperit bohemi i avantguardista. Dinar. Temps 
lliure per descobrir la ciutat. Sopar lliure i allotjament a l’hotel.

CINQUÈ DIA. Nova York. Esmorzar buffet americà a l’hotel. Avui, gaudirem 
d’una missa Gospel a Harlem. En acabar, descobrirem el Bronx, Queens i 
Brooklyn, i els seus contrastos. Durant la ruta passarem per l’estadi dels 
Yankees, observarem la diversitat de Queens i veurem el famós pont de Bro-
oklyn. Dinar. Trasllat a l’aeroport de Newark per sortir en el vol directe de 
United Airlines UA120 a les 19.15 hores. Nit a l’avió.

SISÈ DIA. Nova York - Barcelona. Arribada prevista a l’aeroport de Barcelo-
na a les 09.00 hores. Recollida d’equipatges i fi dels nostres serveis.

Nota: Per tal que els viatgers puguin decidir un dels àpats del dia, amb l’aju-
da de la guia, cada viatger podrà escollir el restaurant que prefereixi per als 
sopars a Nova York.

Serveis inclosos: bitllets d’avió, pensió segons itinerari, allotjament a l’ho-
tel definit, visites definides com a incloses, acompanyant de Promoviatges i 
assegurança ampliada d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos: sopars excepte el primer dia, extres de caràcter perso-
nal i qualsevol servei no esmentat com a inclòs.

Dates de sortida: 13 d’abril i 1 de juny.

PREU FINAL per persona en hab. doble amb taxes incloses des de 2.615€
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preu: 2.465€ +220€ (taxes aèries)  -  Preu compra anticipada: 2.395€ + 220€  (taxes aèries).

Suplement individual 695€. Visat ESTA 15€. Assegurança anul·lació i assistència Covid-19 100€. Mínim parti-
cipants: 15 persones. Data límit de cancel·lació per no arribar al mínim: 20 dies abans de la sortida. Informació 
addicional d’aquest itinerari a: www.promoviatges.cat
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4 DE JUNY. DISSABTE. Barcelona - Entebbe. Presentació als taulells de 
facturació de Qatar Airways de la T1 de l’aeroport de Barcelona per sortir en 
el vol QR146 de les 16.20 hores a Entebbe (via Doha).

5 DE JUNY. DIUMENGE. Entebbe. Arribada a Entebbe i trasllat a l’hotel 
Precious Guest House o similar. Aprofitarem el dia per visitar Kasenyi Village 
i el conegut Jardí Botànic d’Entebbe. Pensió completa.

6 DE JUNY. DILLUNS. Entebbe - Ziwa - Murchison Falls NP. Sortida cap 
al Santuari de Rinoceronts de Ziwa a Nakitoma. Sortida cap a Masindi. A la 
tarda, sortida cap al nostre lodge dins del Parc Nacional de Murchison Falls. 
Allotjament al Pakuba Safari Lodge o similar. Pensió completa.

7 DE JUNY. DIMARTS. Murchison Falls NP. Sortida per fer un safari. A la 
tarda, navegarem pel riu Nil fins a la base de les cascades Murchison, i farem 
una caminada guiada. Trasllat a l’allotjament Pakuba Safari Lodge o similar. 
Pensió completa.

8 DE JUNY. DIMECRES. Murchison Falls NP - Hoima. Seguirem cap a Hoi-
ma i visitarem Kibiro. Allotjament a l’Hoima Cultural o similar. Pensió com-
pleta.

9 DE JUNY. DIJOUS. Murchison Falls NP - Kibale NP. Sortida cap al Parc 
Nacional de Kibale. Visita del Santuari de la zona pantanosa de Bigodi on 
veurem primats, altres mamífers, aus i rèptils. Allotjament a l’Isunga Lodge 
o similar. Pensió completa.

10 DE JUNY. DIVENDRES. Kibale NP - Queen Elizabeth NP. Sortida cap al 
Parc Nacional Bosc de Kibale on farem el trekking dels ximpanzés. Aquest 
parc nacional alberga una de les poblacions de ximpanzés més importants 
del planeta, i és llar d’altres primats com el còlob vermell i el mangabei de 
galtes grises. Sortida cap al Parc Nacional de Queen Elizabeth. Allotjament 
al Buffalo Lodge o similar. Pensió completa.

11 DE JUNY. DISSABTE. Queen Elizabeth NP. Al matí, farem un safari a 
l’àrea de Kasenyi o a la península de Mweya, on podrem observar elefants, 
lleons, búfals a més d’infinitat d’aus. A la tarda, farem un safari amb bar-

ca pel canal de Kazinga on veurem hipopòtams, elefants, búfals, antílops 
i grans quantitats d’aus aquàtiques. Allotjament al Buffalo Lodge o similar. 
Pensió completa.

12 DE JUNY. DIUMENGE. Queen Elizabeth NP - Ishasha. Sortida cap a 
Ishasha on rastrejarem els lleons. Allotjament a Enjojo Lodge o similar. Pen-
sió completa.

13 DE JUNY. DILLUNS. Queen Elizabeth NP - Bwindi NP/Mgahinga NP. 
Sortida cap a un dels sectors del Parc Nacional del Bosc Impenetrable de 
Bwindi. Descans al lodge. Allotjament depenent del sector que ens assigni 
UWA. Previst 4 Gorilla Lodge o similar. Pensió completa.

14 DE JUNY. DIMARTS. Bwindi NP/Mgahinga NP - Bunyonyi Lake. Avui, 
anirem al Parc Nacional Bosc Impenetrable de Bwindi per fer un trekking 
de goril·les. Després del rastreig de goril·les a Bwindi o a Mgahinga, ens 
dirigirem cap a Llac Bunyonyi. Allotjament al Lake Bunyonyi Rock Resort o 
similar. Pensió completa.

15 DE JUNY. DIMECRES. Bunyonyi - Lake Mburo NP. Sortida cap al Parc 
Nacional del Llac Mburo. Passarem per la ciutat de Mbarara abans d’arribar 
al nostre lodge. A la tarda, sortirem a la recerca de zebres, topis, búfals, 
antílops, girafes, entre d’altres. Allotjament al Rwakobo Rock Cottages o 
similar. Pensió completa.

16 DE JUNY. DIJOUS. Lake Mburo NP - Entebbe. Esmorzar. Sortida a Ente-
bbe on ens farem una prova PCR per sortir del país. Dinar. Trasllat a l’aero-
port .Sortida en el vol QR1384 en direcció Barcelona (via Doha) de les 18.05 
hores. Nit a l’avió.

17 DE JUNY. DIVENDRES. Entebbe - Barcelona. Arribada prevista a l’aero-
port de Barcelona a les 07.30 hores. Recollida d’equipatges i fi dels nostres 
serveis.

Serveis inclosos: bitllets d’avió, pensió completa, allotjament segons itine-
rari en habitacions de categoria estàndard, transport a Land Cruiser 4X4, 
guia/conductor de parla castellana, visites definides com a incloses, acom-
panyant de Promoviatges i assegurança ampliada d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos: sopar del primer i últim dia, begudes als àpats, visat, 
propines, PCR de tornada, extres de caràcter personal i qualsevol servei no 
esmentat com a inclòs.

PREU FINAL per persona en hab. doble amb taxes incloses des de 6.015€
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preu: 5.735€ +450€ (taxes aèries)  -  Preu compra anticipada: 5.565€ + 450€  (taxes aèries).

Suplement individual 625€. Visat d’entrada 50€. PCR de tornada 120€. Assegurança anul·lació i assistència 
Covid-19 125€. Mínim participants: 10 persones. Data límit de cancel·lació per no arribar al mínim: 20 dies 
abans de la sortida. Informació addicional d’aquest itinerari a: www.promoviatges.cat

Uganda, 
la perla d’Àfrica
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Geòrgia i 
Azerbaidjan  

PRIMER DIA. Barcelona - Tbilisi. Presentació als taulells de facturació de 
Turkish Airlines de la T1 de l’aeroport de Barcelona a les 03.30 hores per 
sortir en el vol TK1852 de les 05.40 hores en direcció Tbilisi (via Istanbul). 
Arribada prevista a les 16.30 hores. Trasllat a l’Hotel Aivani old Tbilisi 4* o 
similar. Sopar a l’hotel.

SEGON DIA. Tbilisi. Avui coneixerem Tbilisi, ciutat multi ètnica i religiosa, 
plena d’esglésies ortodoxes, gregorianes, catòliques romanes i mesquites. A 
la tarda, visitarem la sala de joies antigues del Museu Nacional. En acabar, 
veurem l’avinguda de Rustaveli. Pensió completa.

TERCER DIA. Tbilisi - Mtskheta - Gori - Uplistsikhe - Gudauri. Sortida 
cap a Mtskheta, ciutat de pelegrinatge. Visitarem el monestir de Jvari, la 
catedral d’Svetitskhoveli. Continuarem a Gori, població on va néixer el líder 
soviètic Stalin. Seguirem a Uplistsikhe, antic assentament excavat a la roca. 
Continuarem cap a Gudauri. Trasllat al Gudauri Inn Hotel 4* o similar. Pensió 
completa.

QUART DIA. Gudauri - Stepantsminda - Ananuri - Tbilisi. Avui, ens des-
plaçarem cap a Stepantsminda. Amb vehicles 4x4 pujarem al monestir de 
Gergeti. A la tarda, visitarem la fortalesa d’Ananuri. Trasllat i allotjament a 
l’Hotel Aivani Old Tbilisi o similar, a Tbilisi. Pensió completa.

CINQUÈ DIA. Tbilisi - Alaverdi - Gremi - Lagodekhi (Azerbaidjan) - Sheki.
Sortida cap a Kakheti. Visitarem la catedral d’Alaverdi i Gremi, ciutat molt 
important a la Ruta de la Seda. A Kvareli, visitarem la bodega Khareba on 
farem una degustació. En acabar, ens dirigirem a Lagodekhi. Continuació 
a Sheki. Allotjament a l’hotel Marxal Resort 4* o similar. Pensió completa.

SISÈ DIA. Sheki - Shamakhi - Bakú. Avui, visitarem Sheki, antiga produc-
tora de seda. Visitarem el Palau de Shaki Khan. En acabar, coneixerem un 
caravanserai, hostal pels marxants, i el poble de Kish, amb una preciosa 
església cristiana. Continuació cap a Shamakhi. Trasllat a Bakú i allotjament 
a l’Hotel Sappire Inn Baku 4* o similar. Pensió completa.

SETÈ DIA. Bakú. Avui, visitarem la capital d’Azerbaidjan. Veurem el seu 
centre històric medieval, Ichere Sheher, el Palau dels kans de Sirvan i puja-
rem al carrer dels Màrtirs, el punt més alt de la ciutat. A la tarda, visitarem 
el centre cultural Haydar Aliyev Center, els edificis art-déco i modernistes i 
les Flame Towers. Acabarem la ruta al passeig marítim. Després de sopar, 
farem una panoràmica de nit. Pensió completa.

VUITÈ DIA. Bakú - Absheron - Gobustan - Bakú. Al matí, anirem al Parc 
Nacional de Gobustán per admirar les pintures rupestres. A continuació, 
visitarem el temple del foc d’Ateshgah. També visitarem Yanar Dag o Mun-
tanya de Foc. Retorn a Bakú. Pensió completa.

NOVÈ DIA. Bakú - Barcelona. Trasllat a l’aeroport per sortir en el vol TK339 
de les 02.30 hores en direcció Barcelona (via Istanbul). Arribada prevista a 
la T1 de l’aeroport de Barcelona a les 10.15 hores. Recollida d’equipatges i fi 
dels nostres serveis.

Serveis inclosos: bitllets d’avió, pensió completa amb aigua inclosa als 
àpats, allotjament als hotels definits, visites definides com a incloses, guia 
local, acompanyant de Promoviatges i assegurança ampliada d’assistència 
en viatge.

Serveis no inclosos: begudes als àpats, extres de caràcter personal i qual-
sevol servei no esmentat com a inclòs.

Dates de sortida: 4 d’agost i 8 de setembre.

PREU FINAL per persona en hab. doble amb taxes incloses des de 1.960€
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preu: 1.725€ +285€ (taxes aèries)  -  Preu compra anticipada: 1.675€ + 285€  (taxes aèries).

Suplement individual 345€. Visat d’entrada 35€. Assegurança anul·lació i assistència Covid-19 75€. Mínim par-
ticipants: 20 persones. Data límit de cancel·lació per no arribar al mínim: 20 dies abans de la sortida. Informació 
addicional d’aquest itinerari a: www.promoviatges.cat
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9 D’AGOST. DIMARTS. Barcelona - San José de Costa Rica. Presentació 
als taulells de facturació d’Iberia grups de la T1 de l’aeroport de Barcelona a 
les 06:00 hores per sortir en el vol IB6317 en direcció San José (via Madrid). 
Arribada prevista a les 14:30 hores. Trasllat a l’hotel Sleep Inn 4* o similar. 
Sopar.

10 D’AGOST. DIMECRES. San José - Parc Nacional Tortuguero. Sortida 
cap al Parc de Braulio Carrillo. Amb una embarcació lleugera arribarem al 
cor del Parc Nacional Tortuguero. Trasllat al Aninga Lodge o similar. A la tar-
da, visitarem el poblet del Tortuguero. Pensió completa.

11 D’AGOST. DIJOUS. Parc Nacional Tortuguero. Visita del parc amb una 
embarcació a motor. Observarem els animals que han fet d’aquest parc el 
seu hàbitat. Retorn al lodge. Pensió completa.

12 D’AGOST. DIVENDRES. Parc Nacional Tortuguero - Arenal. Avui, ens 
traslladarem al volcà Arenal, un volcà actiu que ens permet gaudir de l’es-
pectacle de les seves explosions de lava i cendra volcànica. Arribada a l’ho-
tel Arenal Paraiso o similar. Pensió completa.

13 D’AGOST. DISSABTE. Arenal. Avui, farem un Sky Tram, un recorregut 
aeri dins d’una plataforma situada per sobre dels arbres. A continuació, 
farem un Sky Trek (activitat no obligatòria), on unes vagonetes ens pas-
sejaran per sobre dels arbres. A la tarda, sortirem cap a la zona termal de 
Tabacón Gand Spa. Retorn a l’hotel. Pensió completa.

14 D’AGOST. DIUMENGE. Volcà Arenal - Reserva Biològica de Monte-
verde. Aquest matí, farem una caminada per la zona nord-est del volcà on 
veurem impressionants formacions de la lava i gran varietat de flora i fauna. 
Sortida al Parc Nacional Monteverde. Arribada al ressort El Establo o simi-
lar. Pensió completa.

15 D’AGOST. DILLUNS. Reserva Biològica de Monteverde. Visita de la 
Reserva Biològica de Monteverde. A la tarda, gaudirem d’un recorregut pels 
senders i ponts penjants de Selvatura Park. Retorn a l’hotel. Qui ho vulgui, 
a la nit podrà conèixer la vida nocturna al bosc amb un guia expert. Pensió 
completa.

16 D’AGOST. DIMARTS. Reserva Biològica de Monteverde - Parc Naci-
onal Manuel Antonio: El Parador Resort & Spa. Ens adreçarem cap a la 
costa del Pacífic, fins arribar al riu Tàrcoles per veure els cocodrils. Trasllat i 
allotjament a l’hotel El Parador Resort & Spa 5* o similar. Pensió completa.

17 D’AGOST. DIMECRES. Parc Nacional Manuel Antonio: El Parador 
Resort & Spa. Visita del Parc Nacional Manuel Antonio. Tarda per gaudir de 
la platja. Retorn a l’hotel. Pensió completa.

18 D’AGOST. DIJOUS. Parc Nacional Manuel Antonio - San José. Sortida 
en direcció a la capital. Arribada a San José i visita panoràmica de la ciutat. 
Trasllat i allotjament a l’hotel Sleep Inn. Pensió completa.

19 D’AGOST. DIVENDRES. San José: Volcà Poas - Barcelona. Ens traslla-
darem al cim del Volcà Poas, on gaudirem de l’impressionant vista del seu 
crater. Caminarem fins a la llacuna de Botos. Trasllat a l’aeroport per sortir 
en el vol d’Iberia IB6314 a les 16:00 hores en direcció Barcelona (via Madrid). 
Nit a bord.

20 D’AGOST. DISSABTE. Barcelona. Arribada prevista a l’aeroport de 
Barcelona a les 14:50 hores. Recollida d’equipatges i fi dels nostres serveis.

Serveis inclosos: bitllets d’avió, pensió completa, allotjament als hotels 
definits, visites definides com a incloses, guia local, acompanyant de Pro-
moviatges i assegurança ampliada d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos: begudes als àpats, propines, extres de caràcter perso-
nal i qualsevol servei no esmentat com a inclòs.

PREU FINAL per persona en hab. doble amb taxes incloses des de 3.965€
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preu: 3.975€ +105€ (taxes aèries)  -  Preu compra anticipada: 3.860€ + 105€  (taxes aèries).

Suplement individual 745€. Assegurança anul·lació i assistència Covid-19 125€. Mínim participants: 14 per-
sones. Data límit de cancel·lació per no arribar al mínim: 20 dies abans de la sortida. Informació addicional 
d’aquest itinerari a: www.promoviatges.cat

Costa
Rica
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10 D’AGOST. DIMECRES. Barcelona - Arusha. Presentació als taulells de 
facturació de Qatar Airways de la T1 de l’aeroport de Barcelona per sortir en 
el vol QR146 de les 16.20 hores a Arusha via Doha.

11 D’AGOST. DIJOUS. Arusha - Parc de Tarangire. Arribada a l’aeroport 
internacional de Kilimanjaro. Inici de la ruta al Parc Nacional de Tarangire 
en 4x4. Trasllat al Lake Burunge Tented Camp o similar. A la tarda, farem el 
nostre primer safari pel parc. Allotjament. Pensió completa. 

12 D’AGOST. DIVENDRES. Parc de Tarangire. Avui, serà una jornada de 
safari. Arribarem al pantà de Silale, que a les seves ribes atrau a lleons, lleo-
pards i gossos salvatges. Fins i tot, es pot veure la gran pitó de roca vivint al 
costat del pantà. Allotjament. Pensió completa.

13 D’AGOST. DISSABTE. Parc de Tarangire - Parc del Llac Manyara 
- Karatu. Avui, coneixerem el Parc Nacional de Llac Manyara, on tindrem 
l’oportunitat de veure els famosos lleons grimpadors. Aquest parc és també 
la llar de babuïns, zebres, girafes i fins a 380 diferents espècies d’aus. Tras-
llat a Karatu i allotjament al Farm of Dream Lodge. Pensió completa.

14 D’AGOST. DIUMENGE. Karatu - Parc de Serengeti (zona central). Avui, 
sortirem cap al Parc Nacional de Serengeti a la recerca de lleons, lleopards, 
elefants, girafes, búfals, nyus, zebres, antílops i aus, entre d’altres. El safari 
s’estendrà fins a la zona central, més coneguda com a Seronera. Allotjament 
al Serengeti Kati Kati Tented Camp, situat en plena sabana. Pensió completa.

15 D’AGOST. DILLUNS. Parc de Serengeti (zona central - zona nord). 
Serengeti és el més antic i famós dels parcs nacionals de Tanzània (i d’Àfri-
ca) on trobem girafes, elefants, rinoceronts i lleons. Veurem hipopòtams i 
cocodrils del Nil en alguna de les grans basses que poblen el parc. Conti-
nuació cap a la zona nord per seguir la Gran Migració. Allotjament. Pensió 
completa.

16 D’AGOST. DIMARTS. Parc de Serengeti (zona nord - Gran Migració).
Avui, seguirem les rutes migratòries fins al riu Mara, on podrem presenci-
ar, si som afortunats, l’espectacle d’aquests animals creuant el riu. També 
veurem els moviments del cocodril del Nil i d’alguns grups d’hipopòtams. 
Allotjament. Pensió completa.

17 D’AGOST. DIMECRES. Parc de Serengeti - Àrea del Ngorongoro. Avui, 
podrem fer un altre safari per la zona nord o bé sortir amb safari en ruta fins 
a la zona central. Continuació cap a l’Àrea de Conservació de Ngorongoro. 
Allotjament al Ngorongoro Serena Safari Lodge. Pensió completa.

18 D’AGOST. DIJOUS. Ngorongoro - Arusha. Avui, ens endinsarem al Crà-
ter del Ngorongoro, on s’ha format un univers d’ecosistemes llar de quasi 25 
mil animals, entre ells el rinoceront negre. Tindrem la possibilitat de veure 
els anomenats Cinc Grans. A la zona del riu Munge intentarem veure els lle-
ons de cabellera més fosca. Trasllat a Arusha per passar la nit al Kibo Palace 
Hotel. Pensió completa.

19 D’AGOST. DIVENDRES. Arusha - Zanzíbar. Trasllat a l’aeroport de 
Kilimanjaro per anar a Zanzíbar. Arribada i trasllat a l’hotel DoubleTree 
Resort by Hilton Hotel Zanzibar - Nungwi o similar. Tarda lliure. Pensió com-
pleta.

20 D’AGOST. DISSABTE. Zanzíbar. Dia complet a Zanzíbar. Cadascú 
podrà escollir a destí les activitats que vulgui fer, com la visita a Stone Town, 
una excursió per la ruta de les espècies o practicar snorkel, entre d’altres 
(30€ per persona). Pensió completa.

21 D’AGOST. DIUMENGE. Zanzíbar - Barcelona. Esmorzar i dinar a l’ho-
tel. Última jornada a l’illa. Disposarem de les habitacions fins a mitja tarda, 
que ens traslladarem a l’aeroport. Sortida en el vol QR1488 a Barcelona via 
Doha. Nit a l’avió.

22 D’AGOST. DILLUNS. Barcelona. Arribada prevista a Barcelona a les 
14.10 hores. Recollida d’equipatges i fi dels nostres serveis.

Serveis inclosos: bitllets d’avió, pensió completa, allotjament als hotels 
definits, transport amb Land Cruiser 4X4, guia/conductor de parla castella-
na, visites definides com a incloses, guia local, acompanyant de Promoviat-
ges i assegurança ampliada d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos: sopar del primer i últim dia, begudes als àpats, pro-
pines, extres de caràcter personal i qualsevol servei no esmentat com a 
inclòs.

PREU FINAL per persona en hab. doble amb taxes incloses des de 6.595€
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preu: 6.330€ +450€ (taxes aèries)  -  Preu compra anticipada: 6.145€ + 450€  (taxes aèries).

Suplement individual 725€. Visat 50€. Assegurança anul·lació i assistència Covid-19 125€. Mínim participants: 
10 persones. Data límit de cancel·lació per no arribar al mínim: 20 dies abans de la sortida. Informació addicio-
nal d’aquest itinerari a: www.promoviatges.cat

Tanzània i 
Zanzíbar
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Islàndia  

15 D’AGOST. DILLUNS. Barcelona - Reykjavík. Presentació als taulells de 
facturació de Vueling de la T1 de l’aeroport de Barcelona a les 16.30 hores 
per sortir en el vol VY 8560 de les 18.25 hores en direcció a Reykjavik. Arri-
bada prevista a les 21.00 hores i trasllat a l’hotel Klettur o similar. Allotja-
ment.
 
16 D’AGOST. DIMARTS. Reykjavík - Costa Sud d’Islàndia. Iniciarem la 
ruta cap a la Costa Sud d’Islàndia. Pararem a la cascada de Seljalandsfoss 
i visitarem la cascada d’Skógafoss. Passejarem per la platja de Reynisfjara, 
al poble de Vik, de sorra negra i llar dels famosos frarets. Trasllat a l’Hotel 
Klaustur o similar. Allotjament. Pensió completa.
 
17 D’AGOST. DIMECRES. Regió Sud - Jökulsarlon - Eastfjords. Avui, visi-
tarem el Parc Nacional d’Skaftafell, on podrem arribar fins al braç glacial 
d’Svínafellsjökull. Navegarem entre icebergs davant la glacera de Jökulsar-
lon, una de les més grans d’Europa. Seguirem en direcció nord vorejant la 
costa i travessant petits poblets de pescadors. Trasllat a l’Hotel Valaskjalf  o 
similar. Allotjament. Pensió completa.

18 D’AGOST. DIJOUS. Solvellir - Mývatn - Crater Viti - Myvatn. Avui, sorti-
rem cap al centre termal de Mývatn, on farem un bany en les aigües termals. 
Més tard ens dirigirem al famós cràter circular de Viti. També visitarem 
Dimmuborgir (el castell fosc), paratge de coves volcàniques i formacions 
rocalloses. Allotjament a l’hotel Sel Myvatn o similar. Allotjament. Pensió 
completa.
 
19 D’AGOST. DIVENDRES. Myvatn - Dettifoss -  Godafoss - Laugarbakki.
Avui, ens dirigirem a Dettifoss, coneguda per ser la cascada més poderosa 
d’Europa, i Godafoss, la cascada dels déus. Parada a Akureyri. Trasllat fins 
a Laugarbakki. Allotjament a l’Hotel Laugabakki o similar. Pensió completa. 
 
20 D’AGOST. DISSABTE. Laugarbakki -  Península Snaefellsnes. Avui, 
veurem la muntanya volcànica de Kirkjufell, el poble pescador d’Hellissan-
dur i recorrerem el Parc Nacional d’Snæfelles. Més tard, visitarem la platja 
de Gatklettur amb les seves formacions de roca basàltica. Finalment pas-
sarem per la Búdakirkja, capella construïda l’any 1703. Allotjament a l’hotel 
Borgarnes o similar. Pensió completa.

21 D’AGOST. DIUMENGE. Península Snaefellsnes - Reykjavik. Sorti-
da cap al Parc Nacional Thingvellir. Continuarem cap als famosos llocs 
d’Strokkur, guèiser que entra en erupció cada 7 minuts, i la imponent cas-
cada de Gullfoss, de 70 metres d’alçada. A la tarda, ruta a Reykjavik i visi-
ta panoràmica de la ciutat, on veurem l’edifici Harpa, la catedral moderna 
de Hallgrimskirkja i el centre. Allotjament a l‘hotel Klettur o similar. Pensió 
completa.
 
22 D’AGOST. DILLUNS. Reykjavik - Barcelona. Esmorzar a l’hotel. Avui 
recorrerem la península de Reykjanes, Veurem el llac Kleifarvatn, passarem 
per la zona geotermal de Krysuvik i arribarem al poble de pescadors de Grin-
davik. Dinar en un restaurant. A l’hora convinguda, trasllat a l’aeroport. Sor-
tida en vol VY 8561 de les 21.45 hores.

23 D’AGOST. DIMARTS. Barcelona. Arribada prevista a Barcelona a les 
04.05 hores. Recollida d’equipatges i fi dels nostres serveis.
 
Nota important: amb la permanent garantia de qualitat i neteja, els allot-
jaments situats en aquesta part de l’itinerari poden ser bungalows, granges 
o cases d’estiu.

Serveis inclosos: bitllets d’avió, pensió completa amb aigua inclosa als 
àpats, allotjament als hotels definits, visites definides com a incloses, guia 
local, acompanyant de Promoviatges, guia local en destí i assegurança bàsi-
ca d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos: sopar del primer i últim dia, begudes als àpats, pro-
pines, extres de caràcter personal i qualsevol servei no esmentat com a 
inclòs.

PREU FINAL per persona en hab. doble amb taxes incloses des de 3.925€
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preu: 3.790€ +195€ (taxes aèries)  -  Preu compra anticipada: 3.730€ + 195€  (taxes aèries).

Suplement individual 775€. Assegurança anul·lació i assistència Covid-19 125€. Mínim participants: 20 per-
sones. Data límit de cancel·lació per no arribar al mínim: 20 dies abans de la sortida. Informació addicional 
d’aquest itinerari a: www.promoviatges.cat
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PRIMER DIA. Barcelona - Singapur. Presentació als taulells de facturació 
de Singapore Airlines de la T1 de l’aeroport de Barcelona a les 10.00 hores. 
Sortida en el vol SQ387 de les 12.00 hores en direcció a Auckland (via Sin-
gapur). Nit a l’avió.

SEGON DIA. Singapur - Auckland. Arribada a l’aeroport de Singapur a les 
07.35 hores i connexió fins a Auckland. Arribada a Auckland, la ciutat més 
cosmopolita del país. Trasllat a l’Hotel Grand Millenium 4* o similar.

TERCER DIA. Auckland - Muriwai - Auckland. Avui, descobrirem els 
punts més destacats d’Auckland, el Museu de la Ciutat i el Parc Nacional de 
Muriwai amb espectaculars vistes sobre el mar de Tasmània. Pensió com-
pleta.

QUART DIA. Auckland - Waitomo - Rotorua. Al matí, ens desplaçarem fins 
a les impressionants coves de Waitomo. Després seguirem cap a Rotorua 
per descobrir la cultura maori i les aigües termals. Trasllat al Novotel Roto-
rua Lakeside 4* o similar Pensió completa.

CINQUÈ DIA. Rotorua. Començarem el dia visitant el parc termal Wai-O-
Tapu, de gran activitat geotèrmica. Tarda per visitar la ciutat i passejar pel 
llac. Pensió completa.

SISÈ DIA. Rotorua - Christchurch - Kaikoura. Trasllat a l’aeroport per volar 
a Christchurch. Ens desplaçarem a Kaikoura, meca d’albirament de balenes. 
Trasllat a l’Hotel The White Morph Heritage Collection 4* o similar. Pensió 
completa.

SETÈ DIA. Kaikoura - Kaiteriteri. Al matí, navegarem per la badia de 
Kaikoura, zona amb possibilitat de veure balenes i dofins. A mitja tarda, arri-
bada a Kaiteriteri. Trasllat a l’Hotel Kimi Ora Eco Resort 3* o similar. Pensió 
completa.

VUITÈ DIA. Kaiteriteri - Abel Tasman - Nelson - Kaiteriteri. Al matí, farem 
una excursió al Parc Nacional Abel Tasman on farem un creuer. A la tarda, 
visitarem Nelson, població d’artistes i artesans. Pensió completa.

NOVÈ DIA. Kaiteriteri - Punakaiki. Al matí, ens traslladarem a Cape Foul-
dwind, on veurem una colònia de foques al seu ambient natural. Un cop a 

Punakaiki, trasllat a l’Hotel Punakaiki Rocks Ressort 4* o similar. A la tarda, 
temps per descobrir les roques i guèisers marins. Pensió completa.

DESÈ DIA. Punakaiki - Franz Josef. Avui, ens dirigirem a Franz Josep, situat 
dins del Parc Nacional Westland. Parada a Hokitika. Arribada a Franz Josef 
i trasllat al Scenic Hotel Franz Josef Glacier 4* o similar. Visita de la glacera 
de Franz Josef. Pensió completa.

ONZÈ DIA. Franz Josep - Wanaka. Avui, visitarem el llac Matheson. Segui-
rem la ruta al llarg del riu de Haast fins a Wanaka, a l’extrem sud dels llacs. 
Trasllat a l’Hotel Edgewater Resort Lake Wanaka 4* o similar. Pensió com-
pleta.

DOTZÈ DIA. Wanaka - Te Anau. Al matí, tindrem temps a Wanaka abans 
de desplaçar-nos a Te Anau, porta d’entrada al Parc Nacional del País dels 
Fiords. Trasllat al Distinction Te Anau Hotel & Villas 4* o similar. Pensió com-
pleta.

TRETZÈ DIA. Te Anau - Milford Sound - Queenstown. Al matí, gaudirem de 
la impressionant bellesa del fiord Milford Sound a bord d’un creuer. Sortida 
a Queenstown. Arribada i trasllat a l’Hotel Novotel Queenstown 4* o similar. 
Pensió completa.

CATORZÈ DIA. Queenstown. Dedicarem el matí a descobrir Queenstown. 
També visitarem Arrowtown, pintoresc i històric poble miner. Temps lliure i 
allotjament. Pensió completa.

QUINZÈ DIA. Queenstown - Mount Cook, Al matí, ens dirigirem a la zona 
de Mount Cook, la muntanya més alta de Nova Zelanda. A la tarda, ens apro-
parem en vaixell a la glacera Tasman, la més gran del país. Trasllat a l’Hotel 
The Hermitage Aoraki Mount Cook 4* o similar. Pensió completa.

SETZÈ DIA. Mount Cook - Christchurch. Al matí, ens dirigirem a Christ- 
church i a la tarda la visitarem. Trasllat a l’Hotel Novotel Christchurch Cat-
hedral Square 4* o similar. Pensió completa.

DISSETÈ DIA. Christchurch - Singapur. Esmorzar a l’hotel. Trasllat a l’aero-
port de Christchurch per sortir en el vol SQ298 a les 12.00 hores en direcció 
Singapur. Connexió en el vol directe cap a Barcelona. Nit a l’avió.

DIVUITÈ DIA. Singapur - Barcelona. Arribada prevista a l’aeroport de Bar-
celona a les 07.10 hores. Recollida d’equipatges i fi dels nostres serveis.

Serveis inclosos: bitllets d’avió, pensió completa, allotjament als hotels 
definits, visites definides com a incloses, guia local, acompanyant de Pro-
moviatges i assegurança ampliada d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos: begudes als àpats, propines, extres de caràcter perso-
nal i qualsevol servei no esmentat com a inclòs.

Grup màxim 12 pesones.

Consulta més informació i preus a www.promoviatges.cat

Nova 
Zelanda
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PRIMER DIA. Barcelona - Osaka. Presentació als taulells de facturació de 
Lufthansa de la T1 de l’aeroport de Barcelona a les 06.00 hores per sortir en 
el vol LH1819 a les 07.55 hores en destinació Osaka (via Munich). Nit a l’avió.

SEGON DIA. Osaka - Kyoto. Arribada prevista a les 06.20 hores a Kansai. 
Trasllat a Osaka i visita d’alguns dels seus atractius. A la tarda, sortida cap 
a Kyoto. Arribada a l’Hotel Nikko Princess Kyoto 4* o similar. Sopar i allotja-
ment.

TERCER DIA. Kyoto. Aquest dia visitarem Kyoto. A la tarda, continuarem 
la visita amb el Santuari Sintoista d’Heian i el barri de Gion. Allotjament. 
Pensió completa.

QUART DIA. Kyoto - Nara - Kyoto. Trasllat a Nara. A la tarda, retorn a Kyoto 
per visitar el Santuari Sintoista de Fushimi Inari. Allotjament. Pensió com-
pleta.

CINQUÈ DIA. Kyoto. Esmorzar a l’hotel. Visita opcional a Hiroshima i Miya-
jima: Aquest dia ens desplaçarem amb el tren bala fins a Hiroshima. Dinar. A 
la tarda, agafarem un ferri fins a l’illa de Miyajima. Retorn a Kyoto amb el tren 
bala. Els viatgers que no facin aquesta excursió opcional, disposaran del dia 
lliure a Kyoto. Dinar no inclòs. Trasllat a l’hotel. Sopar i allotjament.

*SISÈ DIA. Kyoto - Kanazawa. Al matí, sortirem cap a Kanazawa amb el 
tren exprés de JR Thunderbird. A la tarda, continuarem la nostra visita de la 
ciutat. Trasllat i allotjament a l’Hotel Ana Crown Plaza Kanazawa 4* o simi-
lar. Pensió completa.

SETÈ DIA. Kanazawa - Shirakawago - Takayama. Sortida en direcció Shi-
rakawago, on visitarem una de les cases tradicionals de Gassho-zukuri. Més 
tard, ens desplaçarem fins a Takayama. Trasllat al Takayama Green Hotel 4* 
o similar. Pensió completa.

*VUITÈ DIA. Takayama - Tsumago - Nagoya - Hakone. Al matí, sortirem 
en direcció a Tsumago. Trasllat per agafar el tren bala de JR Hikari cap a 
Odawara. Arribada a Hakone, i trasllat a l’Hotel Ryokan Ryuguden 3* o simi-
lar, on podrem gaudir de les onsen o aigües termals. Pensió completa.

NOVÈ DIA. Hakone - Tokio. Començarem el dia amb una visita del Parc 
Nacional de Hakone. A la tarda, ens desplaçarem fins al Mont Fuji. Continua-
ció cap a Tokio per carretera. Arribada al Grand Prince Hotel New Takanawa 
4* o similar. Allotjament. Pensió completa.

DESÈ DIA. Tokio.  Dedicarem el dia a conèixer els atractius de Tokio. Tras-
llat a l’hotel. Allotjament. Pensió completa.

ONZÈ DIA. Tokio - Nikko - Tokio. Aquest dia ens traslladarem a Nikko, zona 
de santuaris i temples. A la tarda, tornarem a Tokio i disposarem de temps 
lliure. Trasllat a l’hotel. Allotjament. Pensió completa.

DOTZÈ DIA. Tokio. Avui, seguirem amb la visita de Tokio. A la tarda, la nos-
tra ruta ens portarà a l’Avinguda Omotesando. Trasllat a l’hotel. Allotjament. 
Pensió completa.

TRETZÈ DIA. Tokio - Barcelona. Esmorzar a l’hotel. A l’hora convinguda, 
trasllat a l’aeroport de Tokio per sortir en el vol LH715 en direcció Barcelona 
(via Munich) a les 12.35 hores. Arribada prevista a la terminal 1 de l’Aeroport 
de Barcelona a les 21.20 hores. Recollida d’equipatges i fi dels nostres ser-
veis. 

*El sisè i vuitè dia, les maletes es traslladaran directament als hotels 
corresponents. Caldrà preparar equipatge de mà per una nit.

Serveis inclosos: bitllets d’avió, pensió completa, allotjament als hotels 
definits, visites definides com a incloses, guia local, acompanyant de Pro-
moviatges i assegurança ampliada d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos: impost de sortida de Japó, dinar del cinquè dia, begu-
des als àpats, propines, extres de caràcter personal i qualsevol servei no 
esmentat com a inclòs.

Consulta més informació i preus a www.promoviatges.cat

Japó
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PRIMER DIA. Barcelona - Santiago de Xile. Presentació als taulells de fac-
turació d’Iberia de la T1 de aeroport de Barcelona per sortir en un vol cap a 
Madrid a les 21:35 hores. Enllaç amb el vol LA/709 de la companyia Lan Xile 
a Santiago de Xile. Nit a l’avió.

SEGON DIA. Santiago de Xile - Calama. Arribada a l’aeroport de Calama 
via Santiago de Xile, i trasllat a Sant Pedro d’Atacama. Dinar. A la tarda, 
visitarem la ciutat de Sant Pedro. Sopar i allotjament a l’hotel Cumbres o 
similar.

TERCER DIA. Calama. Avui, farem una excursió al Salar d’Atacama, Laguna 
Chaxa i la Reserva Nacional Els Flamencs. Més tard, visitarem el poble de 
Toconao, l’església Sant Lucas i la torre Campanar. Retorn a Sant Pedro. A 
la tarda, ens desplaçarem al Valle de la Lluna. Allotjament a l’hotel. Opcio-
nal: tour astronòmic. Pensió completa.

QUART DIA. San Pedro - Tatio - Santiago de Xile. Sortida cap als Guèisers 
del Tatio, des d’on realitzarem un trekking per observar les diferents activi-
tats geotermals. Trasllat a les Termes de Puritama. Retorn a Sant Pedro. A 
la tarda, trasllat a l’aeroport i vol a Santiago. Allotjament a l’hotel Cumbres 
Lastarria o similar. Pensió completa.

CINQUÈ DIA. Calama - Punta Arenas. Esmorzar. Trasllat a l’aeroport de 
Santiago per agafar el vol a Punta Arenas. Arribada i trasllat a Puerto Nata-
les (250 km). Sopar i allotjament a l’Hotel Remota o similar.

SISÈ DIA. Parc Nacional Torres del Paine - Creuer Skorpios. Al matí, 
visitarem el Parc Nacional Torres del Paine, on veurem el mirador del Llac 
Sarmiento, Laguna Amarga i Llac Nordenskjod. Dinar. De tornada visitarem 
també la Cova de Milodón. Embarcament i pensió completa al vaixell Skorpi-
os (cabines matrimonial coberta Olympo i dobles Coberta Acropolis).

SETÈ DIA. Creuer Skorpios. Arribada a la Glacera Amalia i vista panoràmi-
ca des del vaixell. Desembarcament en una platja propera per realitzar una 
caminada fins arribar a un mirador. En acabar, navegació cap a la Glacera El 
Bruixot. A la tarda, arribada a l’espectacular Fiord Calvo, on es realitza una 
excursió en un vaixell per visitar les glaceres Fernando, Capità Constantino i 
Alipio, entre d’altres. Pensió completa.

VUITÈ DIA. Creuer Skorpios. Avui, visitarem el Fiord de les Muntanyes on 
observarem quatre glaceres. A través de bots d’exploració podrem visitar la 
Glacera Alsina i la Glacera Bernal. Desembarcament. Inici de la caminada 
enmig d’un petit bosc natiu. Retorn al vaixell, navegació i vista de les glace-
res Herman i Zamudio. A la tarda, arribarem a la Angostura White, on rea-
litzarem un altre desembarcament. Festa de comiat, sopar del capità i ball. 
Navegació a través del Golf Almirante Montt. Pensió completa.

NOVÈ DIA. Puntas Arenas - Santiago. Vol de retorn a Santiago. Arribada 
i dinar. Visita a peu dels punts més destacats de la capital: el seu centre 
històric i la seva plaça d‘armes, l’oficina de correus, la municipalitat de San-
tiago, la Casa de Govern “La Moneda” i el Cerro Saint Lucia. Trasllat a l’hotel 
Cumbres Lastarria. Sopar i allotjament a l’hotel.

DESÈ DIA. Valls de Curacaví i Casablanca - Valparaíso. Avui, visitarem 
Vinya del Mar i Valparaíso a través de les Valls de Curacaví i Casablanca. 
Retorn a Santiago. Allotjament a l’hotel. Pensió completa.

ONZÈ DIA. Santiago de Xile - Dominicos. Esmorzar. Avui, ens desplaçarem 
fins al sector oriental de la ciutat de Santiago per conèixer els seus moderns 
barris residencials i noves àrees comercials, inclòs el Poble Artesanal dels 
Dominicos. Dinar. A la tarda, trasllat a l’aeroport per agafar el vol de retorn 
amb la companyia LAN XILE. Nit a l’avió.

DOTZÈ DIA. Madrid - Barcelona. Arribada a Barcelona, via Madrid, sobre 
les 16:05 hores. Fi dels nostres serveis.

Serveis inclosos: bitllets d’avió, pensió completa (pels horaris dels vols, 
alguns àpats poden ser a l’avió), allotjament als hotels definits, visites defini-
des com a incloses, acompanyant de Promoviatges i assegurança ampliada 
d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos: begudes als àpats, propines, extres de caràcter perso-
nal i qualsevol servei no esmentat com a inclòs.

Consulta més informació i preus a www.promoviatges.cat

Xile 

44



4746

PRIMER DIA. Barcelona - Copenhaguen. Presentació als taulells de factu-
ració de Vueling de la T1 de l’aeroport de Barcelona a les 14.00 hores. Sorti-
da amb el vol VY/1872 de les 16.25 hores. Arribada a Copenhaguen. Sopar en 
restaurant i allotjament a l’hotel Scandic Copenhagen o similar.

SEGON DIA. Copenhaguen - Kangerlussuaq. Trasllat a l’aeroport per pren-
dre el vol a Kangerlussuaq o Fiord Gran. Inici de la ruta en autobús 4X4W per 
explorar la capa de gel etern de Groenlàndia. Cap a mitjans de setembre, 
aquest lloc és especial per observar les aurores boreals. Allotjament a l’hotel 
Kangerlussuaq. Pensió completa.

TERCER DIA. Kangerlussuaq - Ilulissat. Avui, volarem a Ilulissat. En arri-
bar, trasllat a l’hotel Best Western Plus Hotel Ilulissat. Amb el guia local 
anirem a veure l’Icefiord d’Ilulissat, on es troba el Kangiata Illorsua-Ilulissat 
Icefjord Centre. En acabar, farem una caminada de 4 km des d’on tindrem 
les millors vistes de la Disko Bay. Allotjament. Pensió completa.

QUART DIA. Ilulissat. Esmorzar. Avui, farem una excursió de dia complet a 
la Glacera Eqi, una de les més grans de tot Groenlàndia. La paret de gel de 4 
km d’amplada i 200 metres d’alçada puja entre les muntanyes de la bonica 
costa de Groenlàndia. Navegarem en vaixell i possiblement farem un petit 
desviament per veure balenes o altres atraccions properes. A la tarda, qui 
vulgui podrà fer una excursió opcional per sobrevolar en una avioneta l’Icef-
jord i northern Glacier. Retorn a l’hotel i sopar.

CINQUÈ DIA. Ilulissat - Nuuk. Avui, navegarem entre blocs de gel a Disko 
Bay, on podrem veure alguns dels exemplars més impressionants de la fauna 
marina, com les balenes geperudes. Tornada a Ilulissat i trasllat a l’aeroport 
per volar a Nuuk, la capital de Groenlàndia. Trasllat a l’hotel Hans Egede 
Nuuk. Visita de la ciutat i del Museu Nacional de Groenlàndia. A la nit, visita 
d’una destil·leria on es fa la cervesa local. Allotjament. Pensió completa.

SISÈ DIA. Nuuk. Avui, gaudirem d’una navegació pel fiord de Nuuk, el segon 
fiord més gran del món. Tindrem la possibilitat de veure balenes, foques i 
algunes aus marines si hi ha sort. A la tarda, visita d’un taller d’artesanies 
locals. A la nit, qui vulgui podrà sortir amb el guia per observar les aurores 
boreals. Pensió completa.

SETÈ DIA. Nuuk - Copenhaguen. Esmorzar. Sortida en avió cap a Copenha-
guen. Arribada i trasllat a l’hotel Scandic Copenhagen. Sopar i allotjament.

VUITÈ DIA. Copenhaguen. Al matí, farem una passejada guiada per la ciu-
tat per veure la petita sireneta, la font de Gefion, la residència reial d’Ama-
lienborg, l’Òpera i els canals de Nyhavn entre altres atractius. Temps lliure i 
allotjament. Pensió completa.

NOVÈ DIA. Copenhaguen - Barcelona. Esmorzar a l’hotel. Trasllat a l’ae-
roport per sortir en el vol VY/1871 de les 10.55 hores a Barcelona. Arriba-
da prevista a la T1 de l’aeroport de Barcelona a les 13.55 hores. Recollida 
d’equipatges i fi dels nostres serveis.

Serveis inclosos: bitllets d’avió, pensió completa, allotjament als hotels 
definits, visites definides com a incloses, guia local, acompanyant de Pro-
moviatges i assegurança ampliada d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos: dinar del quart dia, begudes als àpats, propines, extres 
de caràcter personal i qualsevol servei no esmentat com a inclòs.

Grup màxim 12 pesones.

Consulta més informació i preus a www.promoviatges.cat
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PRIMER DIA. Punts d’origen - Marvejols - Clermont-Ferrand.Sortida a 
primera hora del matí dels nostres punts de recollida definits en direcció al 
Massís Central Francès. Arribada a Marvejols i dinar. Visitarem aquesta ciu-
tat rica en historia, on passejarem pels seus carrers i places de meravelloses 
façanes i balcons. Continuació cap a Clermont-Ferrand, capital de l’antiga 
regió de l’Alvèrnia, envoltada per més de vuitanta volcans. Trasllat a l’Hotel 
Holiday Inn Clermont Ferrand 4* o similar. Sopar.

SEGON DIA. Clermont-Ferrand - Llac de Pavin i Besse - Clermont-Fer-
rand. Visita al llac de Pavin, al mig d’un bosc de pins i faigs i situat a l’in-
terior d’un antic cràter. Completarem la visita amb Besse, situat al massís 
de Sancy i al cor del Parc Natural Regional dels Volcans de l’Alvèrnia. A la 
tarda, retorn a Clermont-Ferrand i visita guiada d’aquesta ciutat, durant la 
qual descobrirem els punts més importants del seu centre històric. Resta de 
la tarda lliure. Pensió completa.

TERCER DIA. Clermont-Ferrand - Le Puy-en-Velay - Brioude - Cler-
mont-Ferrand. Sortida cap a Le Puy-en-Velay, ciutat amb un patrimoni his-
tòric i arquitectònic excepcional, considerat com un dels destins amb més 
encant de França. És el punt de partida de la tradicional ruta de peregri-
nació Via Podiensis. Començarem el nostre recorregut guiat a la plaça del 
Breuil i coneixerem el seu centre històric. Temps lliure. De tornada a Cler-
mont-Ferrand, farem una parada per conèixer Brioude, ciutat que alberga 
l’església romànica més gran de l’Alvèrnia, la basílica Saint-Julien. Retorn a 
l’hotel. Pensió completa.

QUART DIA. Clermont-Ferrand - Puy-de-Dôme - Vulcania - Clermont-Fer-
rand. Avui, dedicarem el dia als volcans de l’Alvèrnia, un tresor natural únic 
a Europa. Adormits des de fa segles, continuen sent una de les principals 
atraccions de la regió. Pujarem a un ferrocarril cremallera que ens farà gau-
dir d’un ascens inoblidable cap al Puy-de-Dôme. Realitzarem un passeig 

guiat que ens permetrà descobrir la història geològica d’aquest conjunt 
volcànic testimoni de l’evolució de la Terra. Continuarem cap a Vulcania, 
parc dedicat al vulcanisme i a l’aventura de la Terra. Tarda lliure per conèixer 
aquest parc. Retorn a l’hotel. Pensió completa.

CINQUÈ DIA. Clermont-Ferrand - Issoire - Millau - Punts d’origen. Esmor-
zar a l’hotel. Sortida a primera hora del matí en direcció a Issoire, ciutat d’art 
i història on visitarem l’abadia benedictina de Saint-Austremoine. De torna-
da pararem a Millau per dinar. A l’hora convinguda, retorn als nostres punts 
d’origen. Fi dels nostres serveis.

Serveis inclosos: autocar de llarg recorregut, recollida des de diferents 
poblacions, pensió completa amb beguda inclosa als àpats, allotjament a 
l’hotel definit, visites definides com a incloses, acompanyant de Promoviat-
ges i assegurança bàsica d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos: esmorzar en ruta del primer dia, propines, extres de 
caràcter personal i qualsevol servei no esmentat com a inclòs.

Consulteu els punts de recollida.

Dates de sortida: 14 d’abril i 8 d’octubre.

PREU FINAL per persona en habitació doble des de 895€
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preu base en habitació doble: 920€  -  Preu majors de 60 anys: 895€ 

Suplement individual 170€. Assegurança anul·lació i assistència Covid-19 25€. Mínim participants: 20 per-
sones. Data límit de cancel·lació per no arribar al mínim: 20 dies abans de la sortida. Informació addicional 
d’aquest itinerari a: www.promoviatges.cat

Bordeus,
descobrim l’Aquitània

PRIMER DIA. DIMECRES. Punts d’origen - Chateau Merville - Bordeus. 
Recollida amb el nostre autocar als punts d’origen definits i sortida en di-
recció a la frontera francesa. Arribada al Chateau de Merville. Destaquem 
els grans panells de fusta pintats a l’oli. Dinar. Continuació cap a Bordeus, 
una de les ciutats més excitants, vibrants i dinàmiques de França. Arribada 
a l’Hotel ibis Bordeaux Centre Meriadeck 3* o similar. Sopar i allotjament a 
l’hotel.

SEGON DIA. DIJOUS. Bordeus. Aquest matí, realitzarem la visita guiada 
de la ciutat amb el seu cor històric declarat Patrimoni Mundial de la UNES-
CO. Començarem amb una visita panoràmica per la Gran Esplanade des 
Quincoces i direcció als molls trobarem el quartier des Chartons. Desco-
brirem els barris de Rive Droite i el Pont de Pierre, i finalitzarem la visita a 
la zona del Grand Theatre amb la Place de la Comedie, l’església de Notre 
Dame, la place de la Bourse i el Miroir de l’Eau. Tarda lliure per gaudir de la 
ciutat. Pensió completa.

TERCER DIA. DIVENDRES. Bordeus - Illa d’Oléron - Bordeus. Sortida a 
primera hora del matí cap a l’illa d’Oléron. Visita guiada de la ciutadella del 
Castell d’Oléron. Continuació fins al Far de Chassiron conegut com “la fi del 
món”, on s’han conegut molts naufragis. Visitarem un espai ostreïcultor i na-
tural on farem una degustació. Després realitzarem un passeig en vaixell al 
voltant del Fort Boyard. Retorn a l’hotel. Pensió completa.

QUART DIA. DISSABTE. Bordeus - Saint Emilion - Bordeus. Avui sortirem 
cap a Saint Emilion, poble medieval que forma part del Patrimoni Mundial 
per la UNESCO, únic per la importància de les seves propietats vitícoles i 
per la qualitat dels seus vins. A la tarda, realitzarem un recorregut per les 
seves vinyes. Pararem en un dels seus “Chateau” per fer la visita amb tast 
dels seus vins i visitar la sala d’elaboració i el celler. Retorn a Bordeus. Pen-
sió completa.

CINQUÈ DIA. DIUMENGE. Bordeus - Arcachon - Duna de Pilat - Bordeus. 
Sortida cap a Arcachon i visita guiada. Continuarem el nostre recorregut 
guiat cap a la Duna de Pilat, la duna més alta d’Europa i molt especial per les 
seves formes i colors. També visitarem la Badia d’Arcachon. Retorn a l’hotel. 
Pensió completa.

SISÈ DIA. DILLUNS. Bordeus - Abadia de Sorèze - Punts d’origen. Esmor-
zar a l’hotel. Sortida cap a l’Abadia-Escola de Sorèze, que va acollir entre els 
seus murs estudiants de tot el món. Dinar en ruta. Completarem la visita 
amb el Museu Dom Robert i la tapisseria del segle XX, on veurem el procés 
de creació d’un tapís. Retorn cap als nostres punts d’origen. Fi dels nostres 
serveis.

Serveis inclosos: autocar de llarg recorregut, recollida des de diferents po-
blacions, pensió completa amb beguda inclosa als àpats, allotjament a l’ho-
tel definit, visites definides com a incloses, acompanyant de Promoviatges i 
assegurança bàsica d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos: esmorzar en ruta del primer dia, propines, extres de 
caràcter personal i qualsevol servei no esmentat com a inclòs.

Consulteu els punts de recollida.

Dates de sortida: 13 d’abril i 24 d’agost.

PREU FINAL per persona en habitació doble des de 1.060€
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preu base en habitació doble: 1.090€  -  Preu majors de 60 anys: 1.060€ 

Suplement individual 190€. Assegurança anul·lació i assistència Covid-19 25€. Mínim participants: 20 per-
sones. Data límit de cancel·lació per no arribar al mínim: 20 dies abans de la sortida. Informació addicional 
d’aquest itinerari a: www.promoviatges.cat

Alvèrnia,
terra de volcans
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PRIMER DIA. Punts d’origen - Calaceit - Cretes - Beseit - Vall-de-roures. 
Recollida amb el nostre autocar als punts d’origen definits i sortida en direc-
ció a la històrica comarca del Matarranya, a cavall entre Catalunya i Aragó. 
La nostra primera visita serà Calaceit, considerat un dels pobles més bonics 
de la península. L’atractiu principal del seu conjunt medieval són les capelles 
construïdes sobre les antigues portes d’entrada a la població. Passejarem 
pels seus carrers porticats, admirarem la seva plaça major, les seves cases 
senyorials i la façana barroca de l’església de l’Assumpció.  Dinar. En acabar, 
ens dirigirem a Cretes, petita població amb molt d’encant on passejarem 
pels seus carrers empedrats i admirarem la plaça major. Per últim visitarem 
Beseit, coneguda per la seva proximitat al Parc Natural dels Ports i els seus 
llocs de bany del riu Matarranya i el riu Mo. Trasllat a Vall-de-roures. Instal·la-
ció, sopar i allotjament a l’hotel el Salt o similar. Al capvespre, descobrirem 
alguns dels racons més especials del poble de la mà de la nostra guia.

SEGON DIA. Vall-de-roures -  La Freixneda - Penya Roja de Tastavins. 
Aquest matí, coneixerem el poble de la Freixneda, caminarem per la part 
antiga, veurem el seu ajuntament i la plaça major, l’església del Pilar i la 
Casa de la Encomienda. En acabar, tornarem a Vall-de-roures, capital de la 
comarca del Matarranya. Un guia local ens ajudarà a conèixer amb detall la 
història d’aquesta vil·la. A la tarda, anirem a Penya -Roja de Tastavins, pinto-
resca població de cases blasonades i balcons de fusta. Visitarem el Santuari 
de la Verge de la Font, on segons la llegenda, un pastor va trobar una imatge 
de la Verge. En acabar, retorn a Vall-de-roures. Pensió completa. 
 
TERCER DIA. Vall-de-roures - Horta de Sant Joan - Punts d’origen. 
Esmorzar a l’hotel. Avui, ens endinsarem a la comarca de la Terra Alta, cone-
guda pels seus vins i per l’àrea natural del massís dels Ports. Visitarem Horta 
de Sant Joan, una bonica població de cases esglaonades que amaguen un 
conjunt arquitectònic i renaixentista considerat Bé Cultural d’Interès Naci-
onal. La seva popularitat li ve donada pel fet que el pintor Pablo Picasso hi 

va residir en dues ocasions. Visitarem el Centre Picasso. Acabada la visita, 
deixarem aquestes comarques muntanyoses per arribar a la costa. Dinar. A 
la tarda, retorn als nostres punts d’origen. Fi dels nostres serveis.

Serveis inclosos: autocar de llarg recorregut, recollida des de diferents 
poblacions, pensió completa amb beguda inclosa als àpats, allotjament a 
l’hotel definit, visites definides com a incloses, guia local, acompanyant de 
Promoviatges i assegurança bàsica d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos: esmorzar en ruta del primer dia, propines, extres de 
caràcter personal i qualsevol servei no esmentat com a inclòs.

Consulteu els punts de recollida.

Dates de sortida: 10 de maig i 4 d’octubre 

PREU FINAL per persona en habitació doble des de 375€
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preu base en habitació doble: 385€  -  Preu majors de 60 anys: 375€ 

Suplement individual 55€. Assegurança anul·lació i assistència Covid-19 25€. Mínim participants: 20 persones. 
Data límit de cancel·lació per no arribar al mínim: 20 dies abans de la sortida. Informació addicional d’aquest 
itinerari a: www.promoviatges.cat

Alta Savoia amb 
Chamonix

24 D’ABRIL. DIUMENGE. Punts d’origen - Pierrelatte - Annecy. Sortida a 
primera hora del matí dels nostres punts de recollida definits en direcció a 
Pierrelatte. Dinar. Continuarem el nostre recorregut cap a Annecy, la bella 
i petita Venècia de Savoia i dels Alps Francesos. Arribada a l’Hotel Ibis An-
necy Centre Ville 3* o similar. Sopar.

25 D’ABRIL. DILLUNS. Annecy - Yvoire - Annecy. Sortida cap a Yvoire, po-
blació medieval del segle XIV situada a la riba francesa del llac Léman. Rea-
litzarem la visita guiada d’aquest petit poble de pescadors, reconegut com 
un dels pobles més bells de França. Retorn a Annecy i visita guiada d’aques-
ta ciutat, una de les més antigues dels Alps francesos. Pensió completa.

26 D’ABRIL. DIMARTS. Annecy - Gorges du Fier - Chambéry - Annecy.
Avui ,visitarem les Gorges du Fier, situades al cor de la natura. Descobrirem 
aquest lloc únic i preservat a través d’unes passarel·les fixades a la immen-
sa paret rocosa. Continuarem el nostre recorregut cap a Chambéry, anti-
ga capital dels Ducs de Savoia i lloc de residència Imperial als Alps durant 
l’època Napoleònica. Coneixerem la seva zona de vianants d’origen medi-
eval, on trobarem nombroses mansions renaixentistes i edificis històrics. 
Destaquem la visita del Castell dels ducs de Savoia, emmarcat al primer 
esplendor de la ciutat. Temps lliure per acabar de gaudir de la ciutat. Retorn 
a Annecy. Pensió completa.

27 D’ABRIL. DIMECRES. Annecy - Chamonix - Annecy. Sortida a primera 
hora en direcció als peus del Mont Blanc, el pic més alt dels Alps, i arribada 
a Chamonix, bressol de l’alpinisme mundial. Pujarem al tren cremallera  per 
visitar la Mer de Glace (1.913 m), una de les glaceres més grans dels Alps. 
Arribarem a Montvers i agafarem un telecabina que ens portarà a la Gru-
ta del Gel, excavada a la glacera. Aquesta visita esta subjecte a condicions 
climatològiques. També podrem gaudir de la Galeria dels Cristaux i del Gla-
ciorium. Retorn a Chamonix i temps lliure per gaudir dels seus carrers amb 

capelles protestants, hotels de la Belle Époque i façanes Art Deco que con-
viuen en harmonia amb les construccions més modernes. Retorn a Annecy. 
Pensió completa.

28 D’ABRIL. DIJOUS. Annecy - Orange - Punts d’origen. Esmorzar a l’ho-
tel. Sortida a primera hora del matí cap a Orange, petita ciutat romana. Hi 
podrem veure l’Arc del Triomf i el seu antic teatre romà, restes catalogades 
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Dinar. Retorn als nostres punts 
d’origen. Fi dels nostres serveis.

Serveis inclosos: autocar de llarg recorregut, recollida des de diferents po-
blacions, pensió completa amb beguda inclosa als àpats, allotjament a l’ho-
tel definit, visites definides com a incloses, acompanyant de Promoviatges i 
assegurança bàsica d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos: esmorzar en ruta del primer dia, propines, extres de 
caràcter personal i qualsevol servei no esmentat com a inclòs.

Consulteu els punts de recollida.

PREU FINAL per persona en habitació doble des de 935€
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preu base en habitació doble: 960€  -  Preu majors de 60 anys: 935€ 

Suplement individual 215€. Assegurança anul·lació i assistència Covid-19 25€. Mínim participants: 20 per-
sones. Data límit de cancel·lació per no arribar al mínim: 20 dies abans de la sortida. Informació addicional 
d’aquest itinerari a: www.promoviatges.cat

El Matarranya
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PRIMER DIA. Punts d’origen  - Cavaillon. Sortida a primera hora del matí 
dels nostres punts de recollida definits en direcció a Cavaillon. Dinar. Visita-
rem aquesta ciutat que amaga una rica història i descobrirem els diferents 
edificis que expliquen la seva evolució, des de l’època greco-romana fins 
l’Edat Mitjana. Destaquem el barri jueu i la seva sinagoga, obra mestra del 
segle XVIII. Acabada la visita, ens traslladarem a l’Hotel Du Parc 3* o similar. 
Sopar.

SEGON DIA. Cavaillon - Abadia de Sénanque - Gordes - Museu de la 
Lavanda - Fontaine de Vaucluse - Cavaillon. Avui, visitarem l’Abadia de 
Sénanque, obra d’art cistercenc. Acabada la visita ens traslladarem a Gor-
des. Després, ens traslladarem al museu de la Lavanda. Podrem fer un tast 
olfactiu d’un oli essencial de lavanda i coneixerem tots els secrets d’aquest 
Or Blau de la Provença. Continuarem el nostre recorregut cap a la Fontaine 
de Vaucluse. Temps lliure. A l’hora convinguda, retorn a l’hotel. Pensió com-
pleta.

TERCER DIA. Cavaillon - Isle Sur la Sorgue - Maubec - Mines de Bruoux 
- Roussillon - Cavaillon. Sortida cap l’isle Sur la Sorgue, la “Venècia Proven-
çal”. Realitzarem un recorregut amb el petit tren per descobrir la història 
particular d’aquesta petita illa. Temps lliure. Després, visitarem un celler 
típic de la zona i realitzarem un tast dels seus vins. Continuarem el nostre 
recorregut cap a Maubec. Seguirem cap a les Mines de Bruoux. La visita 
ens portarà al cor de l’ocre del Luberon, un lloc únic a Europa. Realitzarem 
una ruta subterrània per conèixer la riquesa geològica, històrica i industrial 
d’aquest lloc preservat. Continuarem cap a Roussillon, poble de l’ocre per 
excel·lència. Retorn a Cavaillon. Pensió completa.

QUART DIA. Cavaillon - Lourmarin - Pobles de la muntanya del Luberon - 
Cavaillon. Sortida a primera hora del matí cap a Lourmarin. La nostra visita 
guiada ens farà descobrir la vida rica i trepidant d’aquesta ciutat a través de 

la història i ens presentarà també el vincle que existeix entre aquest poble 
i la comunitat valdense amb la visita del Temple. A la tarda, realitzarem la 
visita guiada dels pobles enfilats a la muntanya del Luberon. A l’hora convin-
guda, retorn a Cavaillon. Pensió completa. 

CINQUÈ DIA. Cavaillon - Les Baux de Provence - Punts d’origen. Esmor-
zar a l’hotel. Sortida a primera hora en direcció a Les Baux de Provence, on 
visitarem les Carrières de Lumières, una antiga pedrera de pedra calcària 
dedicada des de 1977 a l’art. Temps lliure. Dinar. Retorn als nostres punts 
d’origen. Fi dels nostres serveis.

Serveis inclosos: autocar de llarg recorregut, recollida des de diferents 
poblacions, pensió completa amb beguda inclosa als àpats, allotjament a 
l’hotel definit, visites definides com a incloses, acompanyant de Promoviat-
ges i assegurança bàsica d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos: esmorzar en ruta del primer dia, propines, extres de 
caràcter personal i qualsevol servei no esmentat com a inclòs.

Consulteu els punts de recollida.

Dates de sortida: 10 de juny, 7 d’agost i 15 d’octubre

PREU FINAL per persona en habitació doble des de 820€
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preu base en habitació doble: 845€  -  Preu majors de 60 anys: 820€ 

Suplement individual 160€. Assegurança anul·lació i assistència Covid-19 25€. Mínim participants: 20 per-
sones. Data límit de cancel·lació per no arribar al mínim: 20 dies abans de la sortida. Informació addicional 
d’aquest itinerari a: www.promoviatges.cat

Congost 
de Mont-Rebei 
i Parc Astronòmic del Montsec

PRIMER DIA. Punts d’origen - Monestir de les Avellanes - Castell de Mur 
- Cellers. Sortida des dels nostres punts de recollida en direcció a la co-
marca de La Noguera i en concret a Os de Balaguer, municipi on es troba el 
Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes. En arribar, farem una 
visita guiada del seu claustre, església i refectori. Continuació cap a l’Hotel 
Terradets 3* o similar, distribució d’habitacions i dinar. A la tarda, visitarem 
l’edifici medieval de Castell de Mur, obra exemplar de l’arquitectura civil mi-
litar del segle XI. També visitarem la Canònica de Santa Maria de Mur, que 
conserva l’únic claustre d’aquesta zona pirinenca. En acabar, tornarem a 
l’hotel. Sopar i allotjament.

SEGON DIA. Cellers - Muralla de Finestres - Congost de Mont-rebei - 
Parc Astronòmic del Montsec - Cellers. Dedicarem el dia d’avui a conèixer 
el bell paratge del Congost de Mont-rebei, un tall immens de parets verti-
cals creat pel riu Noguera Ribagorçana al seu pas per la serra del Montsec. 
Primer de tot anirem a Corçà, on embarcarem per fer una travessa relaxada 
que ens portarà a la meravella geològica de Muralla de Finestres, barrera 
natural de roca calcària formada per dues crestes verticals i paral·leles en-
voltades per les aigües turqueses de l’embassament de Canelles. Continua-
rem navegant fins arribar al Pont Penjant del Seguer i entrarem al congost 
per veure tota la seva magnificència. Desembarcarem i podrem anar amb 
autocar fins La Masieta o bé fer el camí pel congost amb els guies de la zona. 
En acabar, des del pàrquing de la Masieta anirem a Pont de Montanyana, 
població meitat aragonesa i meitat catalana banyada pel riu Noguera Riba-
gorçana. A la tarda, retorn a l’hotel i descans. Després de sopar ens traslla-
darém al Parc Astronòmic del Montsec: Centre d’Observació de l’Univers, el 
primer observatori-aula d’Europa que permet als assistents poder observar 
els estels, mitjançant la projecció en vuit pantalles d’imatges captades a 
través del telescopi de 50 cm de diàmetre. Finalitzada la visita, retorn a l’ho-
tel. Pensió completa.

TERCER DIA. Cellers - Penelles - Punts d’origen. Esmorzar a l’hotel. Sor-
tida cap a Penelles, població de la Noguera famosa pel seu street art i els 
seus murals pintats a les façanes de moltes de les seves cases. En arribar, 
recorrerem els seus carrers per tal de conèixer aquestes obres d’art a l’aire 
lliure. Dinar en ruta i continuació fins als diferents punts d’origen. Fi dels 
nostres serveis.

Serveis inclosos: autocar de llarg recorregut, recollida des de diferents po-
blacions, pensió completa amb aigua i vi inclosos als àpats, allotjament a 
l’hotel definit, visites definides com a incloses, acompanyant de Promoviat-
ges i assegurança bàsica d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos: esmorzar en ruta del primer dia, propines, extres de 
caràcter personal i qualsevol servei no esmentat com a inclòs.

Consulteu els punts de recollida.

Dates de sortida: 10 de maig i 27 de setembre.

PREU FINAL per persona en habitació doble des de 475€
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preu base en habitació doble: 485€  -  Preu majors de 60 anys: 475€ 

Suplement individual 60€. Assegurança anul·lació i assistència Covid-19 25€. Mínim participants: 20 persones. 
Data límit de cancel·lació per no arribar al mínim: 20 dies abans de la sortida. Informació addicional d’aquest 
itinerari a: www.promoviatges.ca

Luberon, 
el cor de la Provença
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PRIMER DIA. DILLUNS. Punts d’origen - Montélimar. Recollida a primera 
hora del matí amb el nostre autocar als punts d’origen definits i sortida en 
direcció a la frontera francesa. Arribada  a Montélimar, famós pel seu nou-
gat. Dinar. Continuarem el nostre recorregut cap a Neydens, porta d’entra-
da a Suïssa. Allotjament a l’Hotel Ibis Styles Vitam 3* o similar. Sopar.

SEGON DIA. DIMARTS. Neydens - Ginebra - Gruyères - Maison Cailler - 
Bulle. Aquest matí, realitzarem la visita guiada de les principals atraccions 
turístiques de la ciutat de Ginebra. Continuarem el nostre recorregut cap 
a Gruyères, petita població que sembla haver-se quedat a l’Edat Mitjana. 
Visitarem el seu castell fortificat del segle XIII, enclavat en un increïble pai-
satge. A l’hora convinguda, ens dirigirem a Broc per conèixer la història de la 
xocolata durant la visita de la Maison Cailler. Trasllat a Bulle i allotjament a 
l’hotel Best Western Rallye 3* o similar. Pensió completa.

TERCER DIA. DIMECRES. Bulle - Montreux - Castell de Chillon - Lavaux - 
Bulle. Avui, sortirem direcció al llac Léman per visitar Montreux, un autèntic 
trosset de paradís. Coneixerem el seu casc històric i gaudirem de temps lliu-
re per acabar de gaudir de la ciutat. Continuarem cap al Castell de Chillon, 
un dels castells medievals més bells i fotogènics de tota Suïssa. Completa-
rem la nostra visita guiada de la zona amb l’espectacular regió vitivinícola de 
Lavaux, declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Visitarem un 
dels cellers de la zona i gaudirem d’un tast dels seus vins. Pensió completa.

QUART DIA. DIJOUS. Bulle - La Maison du Gruyère - Moléson - Bulle.
Aquest matí, visitarem La Maison du Guryère, una moderna formatgeria 
amb demostracions de la fabricació del formatge le Gruyère DOP. A l’hora 
convinguda, ens dirigirem al balcó de la Suïssa francòfona, el Moléson. A tra-
vés d’un funicular i un telefèric pujarem al seu cim, a 2.002 metres d’alçada. 
Retorn a Bulle i visita del Museu gruérien. Pensió completa.

CINQUÈ DIA. DIVENDRES. Bulle - Fribourg - Murten - Berna - Bulle. 
A primera hora del matí sortirem direcció Fribourg. Pujarem al seu famós 
funicular que ens permetrà arribar a la ciutat medieval. A l’hora convinguda, 
sortirem direcció Murten, la perla del llac Morat. Trasllat a Berna, capital de 
Suïssa, i visita del seu casc antic, Patrimoni Mundial de la UNESCO. Pensió 
completa.
SISÈ DIA. DISSABTE. Bulle - Lausanne - Chambéry. Avui, sortirem a pri-

mera hora del matí cap a Lausanne, coneguda com a Capital Olímpica i amb 
una vibrant arquitectura contemporània. Visita guiada de la ciutat, que 
combina l’aire d’una ciutat mercantil dinàmica amb la ubicació idíl·lica d’un 
centre turístic. Temps lliure per acabar de gaudir de la ciutat. Continuarem 
cap a Chambéry. Allotjament a l’hotel Kyriad Chambery Centre 3* o similar. 
Pensió completa.

SETÈ DIA. DIUMENGE. Chambéry - Montpellier - Punts d’origen. Esmor-
zar a l’hotel. Sortida a primera hora del matí en direcció a Montpellier i visita 
del centre de la ciutat. Dinar. A la tarda, creuarem la frontera i retorn cap als 
nostres punts d’origen. Fi dels nostres serveis.

Serveis inclosos: autocar de llarg recorregut, recollida des de diferents 
poblacions, pensió completa amb gerres d’aigua incloses als àpats, allotja-
ment als hotels definits, visites definides com a incloses, acompanyant de 
Promoviatges i assegurança bàsica d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos: esmorzar en ruta del primer dia, begudes als àpats, 
propines, extres de caràcter personal i qualsevol servei no esmentat com 
a inclòs.

Consulteu els punts de recollida.

Dates de sortida: 20 de juny, 18 de juliol i 8 d’agost.

PREU FINAL per persona en habitació doble des de 1.590€
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preu base en habitació doble: 1.635€  -  Preu majors de 60 anys: 1.590€ 

Suplement individual 280€. Assegurança anul·lació i assistència Covid-19 50€. Mínim participants: 20 per-
sones. Data límit de cancel·lació per no arribar al mínim: 20 dies abans de la sortida. Informació addicional 
d’aquest itinerari a: www.promoviatges.cat

Suïssa propera: 
Montreux i Fribourg 
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Terres de l’Ebre
Sortida 5 d’abril. Hotel 3* a Deltebre. Viatge de 4 dies.

Descobreix les Terres de l’Ebre, un paisatge declarat Reserva Natural de la 
Biosfera per la UNESCO que conforma un espai natural i humà únic a tot 
el món. El Delta de l’Ebre és la zona humida més gran de Catalunya, on la 
confluència de la zona marina amb la continental dona una riquesa biològi-
ca extraordinària. En aquesta escapada t’endinsaràs en la història visitant 
Miravet, Tortosa i els escenaris de la Batalla de l’Ebre. També visitarem la 
Catedral del Vi de Pinell de Brai, una autèntica joia arquitectònica.

PREU FINAL per persona en habitació doble des de 530€
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preu base en habitació doble: 545€  -  Preu majors de 60 anys: 530€ 

Suplement individual 45€. Assegurança anul·lació i assistència Covid-19 25€. Mínim participants: 20 persones. 
Data límit de cancel·lació per no arribar al mínim: 20 dies abans de la sortida. Informació addicional d’aquest 
itinerari a: www.promoviatges.cat

Tren dels Llacs 
i Parc Nacional d’Aigüestortes
Sortida 20 d’abril. Hotel 4* a Sort. Viatge de 3 dies.

Un espectacular recorregut amb tren panoràmic per la línia de la Noguera 
Pallaresa, coneguda com el Tren dels Llacs. Descobrirem el Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, un conjunt espectacular amb més 
de 200 estanys i nombrosos rius. Visitarem la Central Hidroelèctrica de 
Capdella, les Botigues de Salàs de Pallars o la Casa Gassia, i pobles com 
Esterri d’Àneu o Gerri de la Sal.

PREU FINAL per persona en habitació doble des de 460€
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preu base en habitació doble: 475€  -  Preu majors de 60 anys: 460€ 

Suplement individual 50€. Assegurança anul·lació i assistència Covid-19 25€. Mínim participants: 20 persones. 
Data límit de cancel·lació per no arribar al mínim: 20 dies abans de la sortida. Informació addicional d’aquest 
itinerari a: www.promoviatges.cat

Priorat
Sortida 20 d’abril. Hotel 4* a Falset. Viatge de 3 dies.

El Priorat és pau, gent que estima la seva terra, gastronomia i els millors vins 
que et pots imaginar amb denominacions d’origen pròpies. Als seus camps 
neixen alguns dels millors vins i olis del nostre territori, oferint l’oportunitat 
de conèixer des de zero el procés de fabricació visitant els seus cellers i mo-
lins. Els preciosos pobles de Siurana, la Vilella Baixa i la Cartoixa d’Escaladei 
completen el viatge. Acabarem l’escapada amb una visita a la joia modernis-
ta de Reus, la Casa Navàs.

PREU FINAL per persona en habitació doble des de 480€
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preu base en habitació doble: 495€  -  Preu majors de 60 anys: 480€ 

Suplement individual 45€. Assegurança anul·lació i assistència Covid-19 25€. Mínim participants: 20 persones. 
Data límit de cancel·lació per no arribar al mínim: 20 dies abans de la sortida. Informació addicional d’aquest 
itinerari a: www.promoviatges.cat
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Dresden i 
Wroclaw,
Mercats de Nadal
Dresden acull el mercat de Nadal més antic d’Alemanya, el Striezelmarkt, 
amb gran varietat de paradetes que ofereixen elements decoratius i produc-
tes artesanals típics de la regió de la Saxònia. Creuant cap a Polònia es tro-
ba la bonica Wroclaw, on et donaran la benvinguda els petits nans amagats 
per la ciutat, i a cada pas trobaràs acollidors mercats de Nadal on degustar 
les especialitats gastronòmiques més exquisides de la regió.

Tirol i Baviera
Mercats de Nadal
El Nadal és un dels millors moments per visitar Munic, per gaudir de l’in-
discutiblement bonic Christkindlmarkt. A Innsburck, la preciosa capital del 
Tirol envoltada de muntanyes, hi trobaràs un mercat d’allò més tradicional 
i romàntic situat al centre històric. Descobreix Salzburg, una joia barroca 
patrimoni de la UNESCO. Abans de tornar a casa, passeja per la petita po-
blació bavaresa d’Oberammergau. Els frescos de les seves façanes t’impres-
sionaran!

Nuremberg
Mercats de Nadal
A Nuremberg descobriràs un dels mercats de Nadal més antics d’Europa, on 
cada any se celebra un concurs que premia les millors paradetes de fusta 
d’artesania nadalenca. Visita Rothenburg ob der Tauber, un conte de fades 
medieval capaç d’enamorar a qualsevol. Regensburg, la joia gòtica de Bavi-
era, i Augsburg, la ciutat natal del pare de Mozart, completen aquest viatge 
màgic.

Hamburg, 
Bremen i Lübeck
Mercats de Nadal
Una ruta d’allò més romàntica pels mercats més bonics d’Alemanya! Des-
cobreix Hamburg, que acull més de 15 mercats de Nadal diferents, i el barri 
d’Speicherstad, declarat patrimoni de la UNESCO. Enamora’t de Bremen 
i descobreix que és molt més que una història de músics, és un conte fet 
realitat! Lübeck és pintoresca i té un encant històric molt especial, quali-
ficada com a prototip de ciutat del segle XII. Un viatge que no deixarà de 
sorprendre’t!

Alsàcia
Mercats de Nadal
Alsàcia, la regió més petita de França, és el lloc on la tradició dels mercats 
nadalencs és més emocionant i real. Entre els seus mercats més bonics es 
troba el d’Estrasburg, el més antic del país, que data de 1570. No et perdis 
Colmar, que en aquestes dates s’il·lumina per rebre als seus visitants com si 
d’un conte es tractés. A més, els petits pobles d’Obernai i Riquewihr t’ena-
moraran del tot!

Riga i Tallinn
Mercats de Nadal
Riga és una ciutat amb innegable vitalitat cultural i un interessant patrimoni 
Art Noveau. No et perdis la visita al Mercat Central de Riga situat als antics 
hangars de Zeppelin, una experiència impressionant amb 3.000 parades 
dedicades a alimentació. Al mercat de Nadal, situat al centre històric, hi tro-
baràs joguines de fusta i articles tradicionals nadalencs. A Tallinn, que sem-
bla l’escenari d’un conte de fades, el mercat de Nadal s’instal·la a Raekoja 
Plats, i hi destaquen les peces de llana i les artesanies de fusta.
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Cracòvia,
Mercats de Nadal
Al Nadal, Cracòvia es transforma i al seu centre històric es respira l’ambient 
nadalenc. Gaudeix d’una escapada on descobriràs els principals atractius 
de la ciutat i els seus mercats de Nadal. Els seus acolorits pessebres, els 
szopka, són els grans protagonistes dels carrers en aquestes dates i els po-
dràs trobar arreu de la ciutat. A més, coneixeràs les mines de sal de Wielic-
zka, Auschwitz i la fàbrica Schindler.

Montpellier 
i Nadal a la Provença 
Montpellier és una ciutat vibrant amb una barreja d’arquitectura antiga 
i contemporània, on passaràs de carrerons medievals als edificis més mo-
derns amb obres de Ricardo Bofill, Jean Nouvel o Zaha Hadid. El seu mercat 
de Nadal, amb productes artesans, joguines tradicionals, joies i gastrono-
mia, compta amb tot tipus d’espectacles de llum i música. Deixa’t sorpren-
dre pels santons, figures de pessebre fetes de fang típiques de la Provença. 
No poden faltar les visites al Pont du Gard, Nîmes i Arles, que llueixen amb 
les millors gales nadalenques.

Lyon, 
Festa de les Llums 
La Fête des Lumières a Lyon és un dels festivals de llum més importants del 
món, amb els seus carrers, parcs i monuments transformats en un univers 
de color. Les façanes es converteixen en teles on es realitzen acolorides pro-
jeccions, les aigües dels rius Roina i Saona allotgen innovadores posades en 
escena, i gairebé a cada pas veuràs una obra d’art elaborada amb llum. Gau-
diràs de Lyon una ciutat d’art, història i gastronomia. Recorre els barris de 
Fouviere, Vieux Lyon, Croix Rouse i Presqu’ile que son Patrimoni UNESCO i 
no deixis de visitar el gran Mercat Paul Boucuse, és una experiència que no 
oblidaràs.

Viatja sense complicacions.
Tot això i més, és el que podem organitzar per a tu.

El viatge de noces que sempre havíeu imaginat.

Unes vacances que agradin a tota la família.

Grups privats perquè marxis amb qui vulguis i on tu vulguis.

Rutes per carretera amb tots els serveis contractats.

Escapades curtes perquè aprofitis el temps al màxim.

Personalitzem les sortides que tenim en grup perquè puguis gaudir del viatge 
pel teu compte i de la manera que tu vulguis.

Contacta ja amb el nostre departament de viatges a mida!
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CREUER FLUVIAL DANUBI
Sortides des de Barcelona

Begudes
TOT  

INCLÒS

4 PAÏSOS
Alemanya, Àustria, Hongria i Eslovàquia.

CREUER MS MONARCH PRINCESS 5*
 · Sortides dissabtes des del 18 de juny al 27 d’agost
 · PC a bord i begudes incloses de 9h a 24h
 · Guia acompanyant durant tot el programa i excursions incloses
 · Visitant: Regensburg, Passau, Melk, Viena, Budapest, 
Bratislava i Linz

PREU PER PERSONA 
8 dies / 7 nits des de 1.925€
Taxes aèries incloses

Situats a 400 metres del mar i a 3 km de Ciutadella, Menorca. Gaudeix de la 
seva zona enjardinada i de la piscina comunitària.

Quins apartaments tenim?

PLANTA BAIXA 
APARTAMENTS MACARELLA I TURQUETA
Apartament d’una habitació amb llit doble, amb espai per un bressol, armari 
i aire condicionat, bany complet amb plat de dutxa, sala d’estar amb un sofà-
llit, televisor i taula, cuina totalment equipada amb nevera, cuina elèctrica 
i rentadora.

PRIMER PIS 
APARTAMENTS CALA PILAR I PREGONDA
Apartament d’una habitació twin (2 llits) amb armari i aire condicionat, bany 
complet amb plat de dutxa, sala d’estar amb un sofà-llit, televisor i taula, 
cuina totalment equipada amb nevera, cuina elèctrica, rentadora i balcó.

SEGON PIS 
APARTAMENTS CAVALLERIA I MITJANA
Apartament d’una habitació amb llit doble, armari i aire condicionat, bany 
complet amb plat de dutxa, sala d’estar amb un sofà-llit, televisor i taula, 
cuina totalment equipada amb nevera, cuina elèctrica i balcó.

Temporada Preus apartament i nit 

De l’1 d’abril al 31 de maig 50€
De l’1 al 21 de juny 70€
Del 22 al 25 de juny 135€
Del 26 de juny al 15 de juliol 80€
Del 16 al 30 de juliol 110€
Del 31 de juliol al 15 d’agost 150€
Del 16 al 31 d’agost 125€
De l’1 a l’11 de setembre 90€
Del 12 de setembre a l’1 d’octubre 75€
Del 2 d’octubre al 31 de desembre 50€

Menorca 
Apartaments 
Cala’n Blanes Park

Neteja: 60€
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A) CONTRACTACIÓ DEL VIATGE COMBINAT
1. INFORMACIÓ PRECONTRACTUAL
1.Abans que el viatger quedi obligat per qualsevol contracte de viatge combinat o oferta corresponent, 
l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista, lliuraran al viatger el formulari d’informació nor-
malitzada pels contractes de viatge combinat, així com la resta de característiques i informació del viatge 
d’acord amb el que estableix la legislació vigent.
2.Les persones amb mobilitat reduïda que desitgin rebre informació precisa sobre la idoneïtat del viatge 
d’acord amb les seves necessitats especials, per tal de valorar la possibilitat i viabilitat de contractar el viat-
ge d’acord amb les característiques del mateix, hauran de posar en coneixement de l’agència organitzado-
ra o, si s’escau, de l’agència detallista, aquesta situació perquè se’ls pugui facilitar informació a tal efecte.
Segons el que estableix el Reglament CE 1107/2006, s’entén com a persona de mobilitat reduïda, tota 
persona la mobilitat de la qual per participar al viatge es trobi reduïda per motius de discapacitat física 
(sensorial o locomotriu, permanent o temporal), discapacitat o deficiència intel.lectual , o qualsevol altra 
causa de discapacitat, o per l’edat, i la situació requereixi una atenció adequada i l’adaptació a les seves 
necessitats particulars del servei posat a disposició de la resta de participants en el viatge.
3.La informació precontractual facilitada al viatger d’acord amb els apartats a), c), d), e) i g) de l’article 
153.1 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, formarà part integrant del contracte de viatge combinat i no es 
modificarà llevat que l’agència de viatges i el viatger ho acordin expressament. L’agència organitzadora 
i, si s’escau, l’agència detallista, abans de celebrar-se el contracte de viatge combinat, han de comunicar 
al viatger de manera clara, comprensible i destacada, tots els canvis de la informació precontractual.
2. INFORMACIÓ SOBRE DISPOSICIONS APLICABLES A PASSAPORTS, VISATS I VACUNES
1. L’agència té el deure d’informar sobre les formalitats sanitàries necessàries per al viatge i l’estada, així 
com sobre les condicions aplicables als viatgers en matèria de passaports i de visats, inclòs el temps apro-
ximat per a l’obtenció dels visats, i respondrà de la correcció de la informació que faciliti.
2. El viatger haurà d’obtenir la documentació necessària per a realitzar el viatge, inclòs el passaport i els 
visats i la referida a les formalitats sanitàries. Tots els danys que puguin derivar-se de la falta d’aquesta 
documentació seran del seu compte, i en particular, les despeses produïdes per la interrupció del viatge i 
la seva eventual repatriació.
3. Si l’agència accepta l’encàrrec del viatger de tramitar els visats necessaris per a alguna de les destina-
cions previstes a l’itinerari, podrà exigir el cobrament del cost del visat així com de les despeses de gestió 
pels tràmits que hagi de realitzar davant la representació diplomàtica o consular corresponent.
En aquest cas, l’agència respondrà dels danys que li siguin imputables. 
3. SOL.LICITUD DE RESERVA
1. El viatger que desitja contractar un viatge combinat realitza una “sol.licitud de reserva”. Després 
d’aquesta sol.licitud, l’agència detallista o, si s’escau, l’agència organitzadora, es comprometen a realitzar 
les gestions oportunes per a obtenir la confirmació de la reserva.
2. Si l’agència ha acceptat gestionar la reserva serà responsable dels errors tècnics que es produeixin en el 
sistema de reserva que li siguin atribuïbles i dels errors comesos durant el procés de reserva.
3. L’agència no serà responsable dels errors de la reserva atribuïbles al viatger o que siguin causats per 
circumstàncies inevitables i extraordinàries. 
4. CONFIRMACIÓ DE LA RESERVA
La perfecció del contracte de viatge combinat es produeix amb la confirmació de la reserva. Des d’aquest 
instant el contracte de viatge combinat és d’obligat compliment per a ambdues parts. 
5. CALENDARI DE PAGAMENT:
1. Per a reserves que no s’efectuïn a través de la web, segons la tipologia de cada viatge:
1.1 Grans viatges i creuers: A l’hora de fer la reserva d’aquest tipus de viatges serà necessari realitzar el 
pagament d’un 25% del total del viatge com a dipòsit. El pagament de la resta del viatge caldrà fer-lo 40 
dies abans de la sortida. Els viatgers que s’acullin al descompte del pagament total, disposaran de 3 dies 
laborables per a realitzar-lo, des de la formalització de la reserva anticipada.
1.2. Mitja distància: En el cas d’aquests viatges, només caldrà fer el pagament total del total del viatge 40 
dies abans de la sortida. Els viatgers que s’acullin al descompte del pagament total, disposaran de 3 dies 
laborables per a realitzar-lo, des de la formalització de la reserva anticipada.
1.3. Circuits en autocar:En les reserves d’aquest tipus de viatges serà necessari que els viatgers realitzin el 
pagament total 30 dies abans de la sortida del viatge.
2. Reserves online: En les reserves efectuades a través de la web www.promoviatges.cat, serà necessari 
que es realitzi el pagament del 25% del viatge com a dipòsit, sigui quin sigui la tipologia del viatge. La 
resta del pagament es realitzarà 40 dies abans.
3. Si el viatger no compleix amb el calendari de pagaments, l’agència podrà resoldre el contracte i aplicar 
les regles establertes per a la resolució del viatge pel viatger abans de la sortida prevista a la Clàusula 13.
B) REGLES APLICABLES A LES PRESTACIONS DEL VIATGE COMBINAT
6. PRESTACIONS 
Les prestacions que integren el contracte de viatge combinat resulten de la informació proporcionada al 
consumidor a la informació precontractual i no es modificaran excepte si l’agència de viatges i el viatger 
ho acorden expressament segons el que preveu la clàusula 1.3.
Amb antelació a l’inici del viatge, l’agència de viatges proporcionarà al viatger els rebuts, vals i bitllets 
necessaris per a la prestació de serveis.
7. ALLOTJAMENT
Llevat que una altra cosa s’indiqui a la informació precontractual o a les condicions particulars del con-
tracte:
a) En relació amb aquells països en què hi ha classificació oficial d’establiments hotelers o de qualsevol 
altre tipus d’allotjament, el fulletó recull la classificació turística que s’atorga al corresponent país.
b) L’horari d’ocupació de les habitacions depèn de les normes establertes a cada país i allotjament.
c) Les habitacions o cabines triples o quàdruples són generalment habitacions dobles a les que s’afegeix un 
o dos llits, que acostumen ser un sofà-llit o un llit plegable, excepte a certs establiments a on enlloc de llits 
addicionals es fan servir dos llits més grans.

8. TRANSPORT 
1. El viatger s’ha de presentar al lloc indicat per a la sortida amb l’antelació indicada per l’agència de 
viatges.
2. La pèrdua o dany que es produeixi en relació amb l’equipatge de mà o altres objectes que el viatger 
porti amb sí mateix seran del seu exclusiu compte i risc mentre es trobin sota la custòdia del viatger. 
9. ALTRES SERVEIS 
1. Per regla general, el règim de pensió completa inclou esmorzar continental, dinar, sopar i allotjament. 
El règim de mitja pensió, llevat que s’indiqui d’una altra manera, inclou esmorzar continental, sopar i 
allotjament. Per regla general, aquests àpats no inclouen les begudes.
2. Les dietes especials (vegetarianes o de règims especials) només es garanteixen si així consten a les 
necessitats especials acceptades per l’organitzador al contracte de viatge combinat.
3. La presència de mascotes només serà acceptada si així consta a les necessitats especials acceptades per 
l’organitzador al contracte de viatge combinat. 
C) DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS ABANS DE L’INICI DEL VIATGE
10. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
1. L’agència organitzadora només podrà modificar les clàusules del contracte abans de l’inici del viatge 
si el canvi és insignificant i la pròpia agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista, informen al 
viatger d’aquest canvi en suport durador de manera clara, comprensible i destacada. 
2. Si abans de l’inici del viatge l’agència organitzadora es veu obligada a realitzar canvis substancials 
d’alguna de les principals característiques dels serveis del viatge o no pot complir amb algun requisit espe-
cial del viatger prèviament acceptat, l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista ho posarà 
en coneixement del viatger sense demora, de manera clara, comprensible i destacada, en suport durador 
i la comunicació haurà de contenir:
. Les modificacions substancials proposades i, si s’escau, la seva repercussió en el preu;
. Un termini raonable perquè el viatger informi de la seva decisió;
. La indicació que si el viatger no comunica la decisió al termini indicat s’entendrà que rebutja la modifica-
ció substancial i que, per tant, opta per resoldre el contracte sense cap penalització; i
. Si l’agència pot oferir-lo, el viatge combinat substitutiu ofert i el seu preu.
El viatger podrà optar entre acceptar la modificació proposada o resoldre el contracte sense penalització. 
Si el viatger opta per resoldre el contracte podrà acceptar un viatge combinat substitutiu que, si s’escau, li 
ofereixi l’agència organitzadora o l’agència detallista. Aquest viatge substitutiu haurà de ser, si és possible, 
de qualitat equivalent o superior.
Si la modificació del contracte o el viatge substitutiu donen lloc a un viatge de qualitat o cost inferior, el 
viatger tindrà dret a una reducció adequada del preu.
En el cas que el viatger opti per resoldre el contracte sense penalització o no accepti el viatge combinat 
substitutiu ofert, l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista, reemborsaran tots els pagaments 
realitzats en concepte del viatge, en un termini no superior a catorze dies naturals a partir de la data de 
resolució del contracte. A aquests efectes, s’aplicarà el que disposen els apartats 2 al 6 de la clàusula 22.
11. REVISIÓ DEL PREU
1. Els preus només podran incrementar-se per part de l’agència fins als 20 dies naturals previs a la sor-
tida. A més, aquest increment només es podrà dur a terme per ajustar l’import del preu del viatge a les 
variacions:
a) Dels tipus de canvi de divises aplicables al viatge organitzat.
b) Del preu dels transports de passatgers derivat del combustible o d’altres formes d’energia. 
c) Del nivell dels impostos o taxes sobre els serveis de viatge inclosos al contracte, exigits per tercers que 
no estan directament involucrats en l’execució del viatge combinat, incloses les taxes, impostos i recàrrecs 
turístics, d’aterratge i d’embarcament o desembarcament en ports i aeroports.
2. En aquest catàleg han estat cotitzats segons tarifes de transport i taxes amb data 7 de gener de 
2022. Els viatges han estat cotitzats segons els següents canvis de divisa: dolar americà a 26/11/21: 
1EUR=1,12 USD. Al contracte s’indicarà la data en què s’han calculat els conceptes exposats en l’apartat 
anterior perquè el viatger tingui coneixement de la referència per calcular les revisions de preu. 
3. L’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista notificaran l’augment al viatger, de forma 
clara i comprensible, amb una justificació d’aquest increment i li proporcionaran el seu càlcul en suport 
durador com a molt tard 20 dies abans de l’inici del viatge.
4. Només en el cas que l’increment del preu suposi un augment superior al 8% del preu del viatge, el viatger 
podrà resoldre el contracte sense penalització. En aquest cas és aplicable el que disposa la Clàusula 10.
5. El viatger tindrà dret a una reducció del preu del viatge per variacions produïdes en els conceptes 
detallats en els apartats a), b) i c) de la Clàusula 11.1. En aquests casos, l’agència organitzadora i, si 
s’escau, l’agència detallista, d’aquesta reducció del preu deduiran les despeses administratives reals de 
reemborsament al viatger.
12. CESSIÓ DE LA RESERVA 
1. El viatger podrà cedir la seva reserva a una persona que reuneixi totes les condicions requerides en el 
fulletó, programa o oferta de viatge combinat i en el contracte, per a realitzar el viatge combinat. 
2. La cessió s’ha de comunicar, en suport durador, a l’agència organitzadora o, si s’escau, a l’agència 
detallista, amb una antelació mínima de 7 dies naturals a la data d’inici del viatge, la qual únicament 
podrà repercutir al viatger els costos efectivament suportats a causa de la cessió.
3. En tot cas, el viatger i la persona a qui hagi cedit la reserva responen solidàriament davant l’agència 
del pagament de la resta del preu, així com de qualsevol comissió, recàrrec i altres costos addicionals que 
pogués haver causat la cessió.
13. RESOLUCIÓ DEL VIATGE PEL VIATGER ABANS DE LA SORTIDA DEL VIATGE 
1. El viatger, en qualsevol moment abans de l’inici del viatge, pot resoldre el contracte havent d’abonar una 
penalització que equivaldrà al preu del viatge combinat menys l’estalvi de costos i els ingressos derivats 
de la utilització alternativa dels serveis de viatge. Les condicions d’anul·lació dels serveis són molt estrictes, 
per això creiem necessari facilitar l’import aproximat de despeses que es poden generar per cancel·lació 
del viatge, expressats en tants per cent sobre el preu publicat segons l’anticipació amb la que es produeixi 
la cancel·lació:
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- Entre 40 i 20 dies abans de la sortida 5%
- Entre 19 i 14 dies abans de la sortida 15%
- Entre 13 i 8 dies abans de la sortida 25%
- Entre 7 i 3 dies abans de la sortida 50%
-100% si aquesta cancel·lació es produeix en les 48 hores laborals abans de la sortida.
En qualsevol cas, les conseqüències econòmiques de cancel·lació en cas de condicions especials de con-
tractació (com tarifes de transport de cost reduït o exigències econòmiques en determinats proveïdors) es 
repercutiran sobre el client sigui quina sigui la data de cancel·lació.
En el cas de creuers, aquests disposen d’unes condicions de cancel·lació específiques i el viatger declara 
haver-ne estat informat.
2. No obstant, si concorren circumstàncies inevitables i extraordinàries a la destinació o a les immediacions 
que afectin significativament a l’execució del viatge o al transport dels passatgers al lloc de la destinació, el 
viatger podrà resoldre el contracte abans del seu inici sense cap penalització i amb dret a reemborsament 
de tots els pagaments a compte del viatge que hagués efectuat.
3. Aquests reemborsaments o devolucions, es realitzaran al viatger, descomptant la penalització correspo-
nent en el cas de l’apartat 1 anterior, en un termini no superior a 14 dies naturals després de la finalització 
del contracte de viatge combinat. 
14. CANCEL.LACIÓ DE VIATGE PER L’ORGANITZADOR ABANS DE LA SORTIDA DEL VIATGE
Si l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista, cancel.len el contracte per causes no impu-
tables al viatger, hauran de reintegrar la totalitat dels pagaments realitzats pel viatger en un termini no 
superior a 14 dies naturals des de la terminació del contracte. L’agència no serà responsable de pagar cap 
compensació addicional al viatger si la cancel.lació es deu al fet que:
a) El nombre de persones inscrites per al viatge combinat és inferior al nombre mínim especificat al contrac-
te i l’agència organitzadora, o, si s’escau, l’agència detallista, notifiquen al viatger la cancel.lació en el 
termini fixat en al mateix, que com a molt tard serà de 20 dies abans de l’inici del viatge.
b) L’organitzador es veu en la impossibilitat d’executar el contracte per circumstàncies inevitables i extraor-
dinàries i es notifica la cancel.lació al viatger sense demora indeguda abans de l’inici del viatge combinat.
D) DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS DESPRÉS DE L’INICI DEL VIATGE
15. DEURE DE COMUNICACIÓ QUALSEVOL FALTA DE CONFORMITAT DEL CONTRACTE
Si el viatger observa que qualsevol dels serveis inclosos al viatge no s’executa de conformitat amb el con-
tracte, el viatger haurà d’informar de la manca de conformitat a l’agència organitzadora o, si s’escau, a 
l’agència detallista sense demora indeguda, tenint en compte les circumstàncies del cas.
16. ESMENA QUALSEVOL FALTA DE CONFORMITAT DEL CONTRACTE I NO PRESTACIÓ, SEGONS EL CON-
VINGUT AL CONTRACTE, D’UNA PART SIGNIFICATIVA DELS SERVEIS DE VIATGE
1. Si qualsevol dels serveis inclosos en el viatge no s’executa de conformitat amb el contracte, l’agència 
organitzadora i, si s’escau, l’agència detallista, hauran d’esmenar la falta de conformitat, excepte si resulta 
impossible o té un cost desproporcionat, tenint en compte la gravetat de la falta de conformitat i el valor 
dels serveis del viatge afectats. En cas que no s’esmeni la falta de conformitat serà d’aplicació el que 
disposa la Clàusula 22.
2. Si no concorre cap de les excepcions anteriors i una falta de conformitat no s’esmena en un termini 
raonable establert pel viatger o l’agència es nega a esmenar-la o requereix de solució immediata, el propi 
viatger podrà fer-ho i sol.licitar el reemborsament de les despeses necessàries a tal efecte. 
3. Quan una proporció significativa dels serveis del viatge no es pugui prestar segons el convingut al con-
tracte, l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista, oferiran sense cost addicional fórmules 
alternatives adequades per a la continuació normal del viatge i, també, quan el retorn del viatger al lloc 
de sortida no s’efectuï segons l’acordat.
Aquestes fórmules alternatives, si pot ser, hauran de ser de qualitat equivalent o superior i si són de qualitat 
inferior, l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista aplicaran una reducció adequada del 
preu.
El viatger només pot rebutjar les alternatives ofertes si no són comparables a l’acordat en el viatge combinat 
o si la reducció de preu és inadequada.
4. Quan una falta de conformitat afecti substancialment a l’execució del viatge i l’agència organitzadora 
o, si s’escau, l’agència detallista no l’hagin esmenat en un termini raonable establert pel viatger, aquest 
podrà posar fi al contracte sense pagar cap penalització i sol.licitar , en el seu cas, tant una reducció del 
preu com una indemnització pels danys i perjudicis causats, d’acord amb l’establert a la Clàusula 22.
5. Si no és possible trobar fórmules de viatge alternatives o el viatger les rebutja per no ser comparables 
a l’acordat al viatge o per ser inadequada la reducció de preu oferta, el viatger tindrà dret, tant a una 
reducció de preu com a una indemnització per danys i perjudicis, sense que es posi fi al contracte de viatge 
combinat, d’acord amb l’establert a la Clàusula 22.
6. En els casos detallats als apartats 4 i 5 anteriors, si el viatge combinat inclou el transport de passatgers, 
l’agència organitzadora i, si s’escau, l’agència detallista, estaran també obligades a oferir la repatriació al 
viatger en un transport equivalent sense dilacions indegudes i sense cost addicional.
17. IMPOSSIBILITAT DE GARANTIR RETORN SEGONS EL PREVIST AL CONTRACTE PER CIRCUMSTÀNCIES 
INEVITABLES I EXTRAORDINÀRIES
1.Si és impossible garantir el retorn del viatger segons el previst al contracte degut a circumstàncies inevi-
tables i extraordinàries, l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista, assumiran el cost de 
l’allotjament que sigui necessari, de ser possible de categoria equivalent, per un període no superior a tres 
nits per viatger, llevat que a la normativa europea de drets dels passatgers s’estableixi un període diferent.
2. La limitació de costos establerta a l’apartat anterior no és aplicable a les persones amb discapacitat 
o mobilitat reduïda (tal com es defineixen a la clàusula 1.2 anterior) ni als seus acompanyants, a dones 
embarassades, a menors no acompanyats, ni tampoc a les persones amb necessitat d’assistència mèdica 
específica, si les seves necessitats particulars han estat participades a l’agència organitzadora o, si s’escau, 
a l’agència detallista, almenys 48 hores abans de l’inici del viatge.
18. DEURE DE COL.LABORACIÓ DEL VIATGER AL NORMAL DESENVOLUPAMENT DEL VIATGE
El viatger haurà de seguir les indicacions que li faciliti l’agència organitzadora, la  detallista o els seus re-
presentants locals per a l’adequada execució del viatge, així com les reglamentacions que són d’aplicació 
general als usuaris dels serveis compresos al viatge combinat. En particular, en els viatges en grup guar-

darà el degut respecte als altres participants i observarà una conducta que no perjudiqui el normal desen-
volupament del viatge.
19. DEURE D’ASSISTÈNCIA DE L’AGÈNCIA
1. L’agència organitzadora i, si s’escau, l’agència detallista, estan obligades a proporcionar una assistèn-
cia adequada i sense demora indeguda al viatger en dificultats, especialment en el cas de circumstàncies 
extraordinàries i inevitables.
2. En concret aquesta assistència ha de consistir en:
a) Subministrament d’informació adequada de serveis sanitaris, autoritats locals i assistència consular; i
b) Assistència al viatger per establir comunicacions a distància i l’ajuda per trobar fórmules alternatives.
3. Si la dificultat s’ha originat intencionadament o per negligència del viatger, l’agència organitzadora i, 
si s’escau l’agència minorista, podran facturar un recàrrec raonable per l’esmentada assistència al viatger. 
Aquest recàrrec no podrà superar els costos reals en els que hagi incorregut l’agència.
E) RESPONSABILITAT CONTRACTUAL PER COMPLIMENT DEFECTUÓS O INCOMPLIMENT
20. RESPONSABILITAT DE LES AGÈNCIES DE VIATGE
1. L’agència organitzadora i l’agència detallista respondran solidàriament davant del viatger del correcte 
compliment del contracte de viatge combinat. 
Qui respongui davant el viatger tindrà el dret de repetició enfront a l’operador a qui li sigui imputable 
l’incompliment o compliment defectuós del contracte en funció del seu respectiu àmbit de gestió del viatge 
combinat.
2. L’agència organitzadora i l’agència detallista respondran davant el viatger tant si executen elles ma-
teixes les prestacions compreses en el viatge combinat com si les porten a terme els seus auxiliars o altres 
prestadors de serveis.
21. DRET A REDUCCIÓ DEL PREU, INDEMNITZACIÓ I LIMITACIONS
1. El viatger tindrà dret a una reducció del preu adequada per qualsevol període durant el qual hi hagi 
hagut una falta de conformitat.
2. El viatger tindrà dret a rebre una indemnització adequada de l’organitzador o, si s’escau, del detallista 
per qualsevol dany o perjudici que pateixi com a conseqüència de qualsevol falta de conformitat del 
contracte. 
3. El viatger no tindrà dret a una indemnització per danys i perjudicis si l’organitzador o, si s’escau, el 
detallista, demostren que la manca de conformitat és: 
a) Imputable al viatger; 
b) Imputable a un tercer aliè a la prestació dels serveis contractats i imprevisible o inevitable; o,
c) Deguda a circumstàncies inevitables i extraordinàries.
4. Quan les prestacions del contracte de viatge combinat estiguin regides per convenis internacionals, les 
limitacions sobre l’abast o condicions de pagament d’indemnitzacions pels prestadors de serveis inclosos 
en el viatge s’aplicaran a les agències organitzadores i agències minoristes. 
5. Quan les prestacions del contracte de viatge combinat no estiguin regides per convenis internacionals: 
(i) no es podran limitar contractualment les indemnitzacions que en el seu cas pugui correspondre pagar 
a l’agència per danys corporals o per perjudicis causats de forma intencionada o per negligència; i (ii) 
la resta d’indemnitzacions que puguin haver de pagar les agències quedaran limitades al triple del preu 
total del viatge combinat.
6. La indemnització o reducció de preu concedida en virtut del Reial Decret Legislatiu 1/2007 i la conce-
dida en virtut dels reglaments i convenis internacionals relacionats a l’article 165.5 del mateix Reial Decret 
Legislatiu 1/2007, s’han de deduir una de l’altra per tal de evitar excés d’indemnització.
F) RECLAMACIONS I ACCIONS DERIVADES DEL CONTRACTE
22. LLEI APLICABLE
Aquest contracte de viatge combinat es regeix per l’acordat entre les parts i pel que estableixen aquestes 
condicions generals, a les normes autonòmiques vigent i aplicables, així com pel que disposa el Reial 
Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General per a la 
Defensa dels Consumidors i els Usuaris i altres lleis complementàries. 
23. RECLAMACIONS A L’AGÈNCIA
1. Sense perjudici de les accions legals que l’assisteixen, el viatger podrà efectuar per escrit reclamacions 
per la no execució o l’execució deficient del contracte davant l’agència detallista i/o l’agència organit-
zadora minorista detallista i / o organitzadora a les adreces postals i/o adreces de correu electrònic 
informades per les agències de viatges a tal efecte. 
2. En el termini màxim de 30 dies, l’agència haurà de contestar per escrit les reclamacions formulades.
24. RESOLUCIÓ ALTERNATIVA DE CONFLICTES
1. En qualsevol moment, el consumidor i l’agència podran demanar la mediació de l’administració compe-
tent o dels organismes que es constitueixin a tal efecte per trobar per sí mateixes una solució del conflicte 
que sigui satisfactòria per a ambdues parts.
2. El consumidor podrà dirigir les seves reclamacions a la Junta Arbitral de Consum que sigui competent. El 
conflicte es pot sotmetre a arbitratge si l’agència reclamada s’hagués adherit prèviament al sistema arbitral 
de consum (cas en el qual l’agència avisarà degudament de tal circumstància al consumidor) o, si l’agència 
malgrat no estar adherida accepta la sol.licitud d’arbitratge del consumidor .
No poden ser objecte de l’arbitratge de consum les reclamacions en què  concorrin intoxicació, lesió, mort 
o hi hagi indicis racionals de delicte.
En cas de celebrar-se un arbitratge de consum, el laude que dicti el tribunal arbitral designat per la Junta 
Arbitral de Consum resoldrà la reclamació presentada amb caràcter definitiu i serà vinculant per a amb-
dues parts. 
3. Si l’agència organitzadora i / o, si s’escau, l’agència detallista, estan adherides a algun sistema de reso-
lució alternativa de litigis o hi estan obligades per alguna norma o codi de conducta, informaran d’aquesta 
circumstància al viatger abans de la formalització del contracte de viatge combinat.
25. ACCIONS JUDICIALS
1. Si la controvèrsia no està sotmesa a arbitratge de consum, el viatger podrà reclamar en via judicial.
2. Les accions judicials derivades del contracte de viatge combinat prescriuen pel transcurs del termini de 
dos anys.
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Concurs fotogràfic 2022                        

Sigui quin sigui el teu motiu per viatjar amb una càmera sota el braç, aprofita les teves 
fotografies per guanyar premis.
Envia la teva millor captura realitzada durant un dels nostres viatges i participa! Pots 
guanyar un val de descompte de 150€, 100€ o 50€ per a qualsevol viatge del nostre 
catàleg.

Cada participant podrà presentar un màxim de tres fotografies. 
Consulteu les bases a www.promoviatges.cat

Per participar, envia les teves fotografies abans del 15 de desembre de 2022 

a info@promoviatges.cat

Coneixes les nostres promocions?
Si compleixes les condicions d’una de les nostres promocions, gaudiràs d’un preu especial. Si en compleixes dues, et dupliquem el descompte!

Majors de 60 anys. Beneficia’t si tens 60 anys o més, o els compleixes 
abans de l’inici del viatge.

Porta’ns amics. Vine amb amics que no hagin viatjat mai amb nosaltres i 
gaudeix d’un preu especial. Us aplicarem el descompte a tants clients habi-
tuals com clients nous ens porteu.

CIRCUITS EN AUTOCAR 

Compra anticipada. Fes la teva reserva amb un mínim de 60 dies d’antela-
ció respecte la data de sortida.

Pagament total. Si compleixes les condicions de compra anticipada, i fas el 
pagament en un màxim de 72 hores, t’apliquem un descompte addicional. 
Acumulable al descompte de compra anticipada.

CIRCUITS EN AVIÓ I CREUERS  

Per la compra del teu tercer viatge del catàleg 2022, et descomptem 25€ del preu.

CAMPANYA DE FIDELITAT
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Aquest serà un any especial.

Moltes destinacions obriran aviat les seves 
portes per rebre’ns de nou, i nosaltres es-
tem al peu del canó per poder oferir-te no-
vetats en grup quan això passi. Actualitzem 
contínuament el nostre web perquè tinguis 
tota la informació al teu abast, i recorda 
que si estàs subscrit al nostre butlletí, t’en-
viem notícies setmanalment.

Sabem que les ganes de viatjar se’ns acu-
mulen, i segurament estàs desitjant es-
trenar la teva llista de desitjos viatgers 
per aquest 2022. En breu anunciarem les 
nostres propostes pels mercats de Nadal, i 
esperem obrir grups a Nova Zelanda, Japó i 
Costa Oest dels Estats Units entre altres. Si 
t’interessa alguna destinació que no està al 
catàleg, explica’ns la teva idea, ja saps que 
sempre estem per escoltar-te. 

El nostre objectiu és complir somnis, i no 
només això, volem que ho facis de la ma-
nera més còmoda possible i amb la millor 
companyia.

Segueix-nos a les nostres xarxes socials 
i estigues al dia de totes les novetats: es-
deveniments, concursos, sortejos... i molts 
viatges!
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www.promoviatges.cat

SABADELL 
Arimon, 60-64  
Tlf. 93 748 43 30 

info@promoviatges.cat


