
ALTA SAVOIA I CHAMONIX

Sortida el 27 d’agost i 24 de setembre

L'Alta Savoia és rica en llocs
extraordinaris i compta amb un
patrimoni natural excepcional.
T'allotjaràs al centre d'Annecy,
la Venècia dels Alps, la seva
ciutat antiga convida a
passejar; carrerons empedrats,
façanes de colors suaus i canals
decorats amb flors que
desemboquen en un llac
d’aigües turqueses li donen un
aire de conte. Descobriràs
Chambéry, lligada a la història
dels Ducs de Savoia i la petita
població medieval d'Yvoire
situada a la riba del llac Leman.
Les curioses Coves de Saint
Christophe et sorprendran. Un
dels punts forts del viatge és la
visita a Chamonix, una
autèntica caixa de sorpreses,
on descobrirem la Mer de
Glace. Una escapada ben
completa!

Viatge de 5 dies amb tot inclòs 
i guia acompanyant.
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ITINERARI

Aquest itinerari de viatge pot tenir lleugeres modificacions. L’ordre i contingut
de les visites serà el que es lliuri amb la documentació de viatge.

Serveis inclosos:

•Autocar de llarg recorregut.

•Recollida des de diferents poblacions (consulteu punts de recollida).

•Pensió completa durant tot el viatge amb gerres d’aigua als àpats.

•Allotjament a l'hotel definit a l’itinerari.

•Visites definides a l’itinerari com a incloses.

•Acompanyant de Promoviatges durant tot el viatge.

•Assegurança bàsica d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos:

•Esmorzar en ruta del primer dia.

•Beguda als àpats.

•Propines.

•Extres de caràcter personal.

•Qualsevol servei no esmentat com a inclòs.

Punts de recollida

Barcelona, Girona, Granollers, Manresa, Mataró, Sabadell, Tarragona i Vic

(consulteu els punts de recollida de cada data).
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PREUS

PREUS BÀSICS PREU CLIENT MAJORS DE 60 ANYS

Preu base per persona en 
habitació doble

X€ X€

Suplement habitació individual +X€.

Opcional
60 o + anys -X€
Porta'ns amics -X€
Asseguraça anul·lació i ampliació cobertures d’assistència +X€.

Condicions garantides amb una participació mínima de 20 persones.

Gaudeix de les nostres promocions per viatjar a millor preu
Majors de 60 anys. Si ja teniu 60 anys o els feu abans de l’inici del viatge,
gaudireu del nostre preu especial.
Porta’ns amics. Si veniu acompanyats d’amics que no hagin viatjat mai
amb nosaltres, gaudireu del nostre preu especial. Us aplicarem el
descompte a tants clients habituals com clients nous ens porteu.

Reserves forma de pagament: Pagament total 30 dies abans de la sortida
del viatge.
Reserves online: Pagament d’un 25% del total com a dipòsit, sigui quina
sigui la tipologia del viatge. La resta del pagament es realitzarà 30 dies
abans de la sortida..
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