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El moment de publicar el nostre catàleg és sempre molt 
especial per a tot l’equip. Posem a les vostres mans allò 
que hem treballat amb il·lusió, esperant que us agradi i 
us engresqui a viatjar.  Estem agraïdes a la nostra gran 
comunitat viatgera, que no para de créixer i que ens 
permet, després de vint-i-tres anys, continuar fent allò 
que ens apassiona.

Si pertanys a un col·lectiu, pregunta’ns i aprofita 
els avantatges que et podem oferir. Recorda que si 
prefereixes un viatge personalitzat, també oferim 
assessorament a través del nostre equip de professionals 
expertes en viatges a mida. 

El nostre catàleg s’anirà ampliant durant l’any, sobretot 
de cara a la tardor i els viatges del Pont de Desembre i 
Cap d’Any. T’aconsellem seguir amb atenció les últimes 
novetats a través del nostre web i les nostres xarxes 
socials. Per no perdre’t res, subscriu-te al nostre butlletí a 
través del codi QR i t’enviarem setmanalment les nostres 
novetats.

En els darrers anys, hem après que mai hi ha un moment 
perfecte per complir els nostres somnis o desitjos, només 
hem de fer-ho i gaudir-los tant com puguem. No hi ha 
moments dolents, bons o millors, hi ha el que ens ofereix 
la vida i hem d’aprendre a fer-ne el millor ús. Viure a fons, 
aprendre molt i fer tot el que puguem fer en aquest 
moment perquè no sabem que ens portarà el demà. 
Descobrir el món i compartir experiències és un privilegi 
que no podem deixar per més tard. 
Nosaltres et volem acompanyar. 

No ho dubtis, el moment és ara!
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Croàcia, Bòsnia i Montenegro
Dijous

Divendres

Dissabte 

Diumenge 

Dissabte

Diumenge

Dilluns

Dimarts

6 d’abril

7 d’abril

8 d’abril

9 d’abril

1 d’abril

2 d’abril

3 d’abril

4 d’abril

Dubrovnik. Avui, visitarem Dubrovnik, la capital 
croata on destaquen les seves muralles de 35 
metres d’alçada. A la tarda, farem un passeig 
panoràmic en vaixell. Pensió completa.

Dubrovnik – Montenegro – Dubrovnik. 
Sortirem cap a Montenegro. Visitarem Perast, 
de passat venecià. Seguirem cap a Kotor. 
Retorn a Dubrovnik. Pensió completa.

Dubrovnik – Korcula – Dubrovnik. Avui, 
visitarem l’illa de Korcula, on es creu que hi va 
néixer Marco Polo. A la tarda, visita d’un celler 
per degustar vins croates. Retorn a Dubrovnik. 
Pensió completa.

Dubrovnik – Barcelona. Esmorzar. A l’hora convinguda, trasllat a l’aeroport 
de Dubrovnik per sortir en el vol OS752 de les 13.00 hores en direcció a 
Barcelona (via Viena). Arribada prevista a la T1 de l’aeroport de Barcelona a 
les 19.50 hores. Recollida d’equipatges i fi  dels nostres serveis.

Barcelona – Split. Presentació als mostradors de 
facturació de la companyia Lufthansa de la T1 de 
l’aeroport de Barcelona a les 08.00 hores. Sortida en el vol 
LH1125 a les 10.30 hores en direcció Split (via Frankfurt). 
Arribada prevista a Split a les 17.55 hores. Trasllat a l’Hotel 
Art 4* o similar. Sopar i allotjament.

Split – Trogir – Split. Sortida cap a Trogir, la ciutat 
coneguda com la “Petita Venècia”. A la tarda, tornarem a 
Split, un dels centres urbans més bonics del Mediterrani. 
Passejarem també per “la Riva”, el passeig marítim. 
Pensió completa.

Split – Sibenik – Parc Nacional de Krka – Split. 
Visitarem Sibenik, d’encant mediterrani. A la tarda, 
visitarem el parc nacional de Krka, un oasi natural de 
la costa dàlmata. Retorn a Split. Pensió completa.

Split – Mostar – Sarajevo. Sortida cap a Mostar, situada 
al sud de Bòsnia-Hercegovina on conviuen musulmans, 
catòlics i ortodoxos. Trasllat a Sarajevo. Allotjament a 
l’Hotel Europe 5* o similar. Pensió completa.

Serveis inclosos: bitllets d’avió, pensió completa, 
allotjament als hotels defi nits, visites defi nides com a 
incloses, guia local, acompanyant de Promoviatges i 
assegurança bàsica d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos: dinar del primer i últim dia, 
begudes als àpats, propines, extres de caràcter 
personal i qualsevol servei no esmentat com a inclòs.
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Dimecres
5 d’abril
Sarajevo – Dubrovnik. Visitarem Sarajevo, la capital de 
Bòsnia-Hercegovina, que és un autèntic encreuament de 
cultures. Sortida cap a Dubrovnik. Allotjament a l’Hotel 
Neptun 4* o similar. Pensió completa.

5
PREU per persona en hab. doble 
amb taxes incloses des de 

Preu: 2.055€ + 125€  (taxes aèries). 
Compra anticipada: 1.995€ + 125€  (taxes aèries)

Suplement individual 390€. Assegurança anul·lació i ampliació cobertures 
d’assistència 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

2.120€
Data de sortida: 1 d’abril

Informa’t amb 
més detall



Dimecres 

Divendres 

Dijous 

Dissabte 

Diumenge 

5 d’abril

6 d’abril

7 d’abril

8 d’abril

9 d’abril

Barcelona – Zuric – Estrasburg. Presentació als mostradors 
de facturació de la companyia Swiss a la T1 de l’aeroport de 
Barcelona a les 07.30 hores. Sortida en el vol LX1953 a les 09.50 
hores en direcció Zuric. Arribada prevista a les 11.40 hores i 
sortida direcció Saint-Louis. Dinar. Seguirem fins a Estrasburg. 
Sopar en un restaurant i allotjament a l’Hotel ClapClap 
Strasbourg 3*  o similar.

Estrasburg – Obernai – Ribeauvillé  – Riquewihr – Estras-
burg. Sortida cap a Obernai, un dels pobles més bells de 
França. Acabada la visita continuarem la famosa “ruta del vi”. 
Arribada a Ribeauvillé. Trasllat a Riquewihr, petita joia medie-
val. Visita d’una de les seves caves i tast dels seus vins. Retorn 
a Estrasburg. Pensió completa.

Estrasburg – Castell d’Alt Koenigsburg – Estrasburg. Avui, 
visitarem el Castell d’Alt Koenigsburg, del segle XII i que res-
pecta fidelment l’arquitectura medieval. Tornada a Estrasburg i 
tarda lliure. Pensió completa.

Estrasburg – Colmar – Estrasburg. Sortida cap a Colmar, capital 
vinícola d’Alsàcia coneguda per les seves cases d’entramats de fusta. 
Tarda lliure. Retorn a l’hotel. Pensió completa. 

Estrasburg – Eguisheim – Zuric – Barcelona. Esmorzar. Aquest matí, 
farem un passeig en barca. Trasllat a Eguisheim, poble que va inspirar 
el poble de “La Bella i la Bèstia”. Dinar. Trasllat a l’aeroport de Zuric per 
agafar el vol directe LX1950, de la companyia Swiss, a les 21.15 hores. 
Arribada prevista a la T1 de l’aeroport de Barcelona a les 22.55 hores. 
Recollida d’equipatges i fi dels nostres serveis.

2

4

5

PREU per persona en hab. doble 
amb taxes incloses des de 

Preu: 1.055€ + 95€  (taxes aèries). 
Compra anticipada: 1.025€ + 95€  (taxes aèries)

Suplement individual 165€. Assegurança 
anul·lació i ampliació cobertures d’assistència 
35€. 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

1.120€

5
dies

1

3

Serveis inclosos: bitllets d’avió, pensió 
completa, allotjament als hotels defi-
nits, visites definides com a incloses, 
acompanyant de Promoviatges i assegu-
rança 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.

Alsàcia
Data de sortida:
5 d’abril
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Diumenge Dimarts 

Dimecres Dilluns 

2 d’abril

3 d’abril

4 d’abril

5 d’abril

Barcelona – Nantes – Tours. Presentació als taulells de la com-
panyia Vueling, a la terminal T1 de l’aeroport de Barcelona, a les 
05.30 hores. Sortida en el vol directe VY2974 a les 07.40 hores 
en direcció Nantes. Arribada prevista a les 09.15 hores. Visita 
guiada de Nantes, ciutat natal de Jules Verne. Dinar. Continuació 
cap a Tours, la ciutat més important de la vall del Loire. Arribada 
a l’Hotel Novotel Tours Centre Gare 4* o similar. Sopar i allotja-
ment.

Tours – Abadia de Fontevraud – Jardins de Villandry – Castell 
d’Azay le Rideau – Tours. Al matí,  sortida cap a l’Abadia de Fonte-
vraud, declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO i consi-
derada un dels complexos abacials més grans del món. Continuació 
cap a Villandry, on visitarem els seus jardins d’estil renaixentista. 
Trasllat al Castell d’Azay le Rideau. Retorn. Pensió completa.

Tours – Castell de Chenonceaux – Saumur – Barcelona. Esmorzar. Sorti-
da cap al Castell de Chenonceaux, el més insòlit i encantador dels castells 
del Loire. Continuació cap a Saumur, coneguda amb el nom de la “Ciutat 
Blanca”. Dinar. A la tarda, gaudirem d’una travessia en vaixell pel riu Loire. 
Trasllat a l’aeroport de Nantes per sortir en el vol VY2973 de la companyia 
Vueling a les 23.05 hores. Arribada prevista a l’aeroport de Barcelona a les 
00.40 hores. Recollida d’equipatges i fi dels nostres serveis.

Tours – Castell de Chambord – Castell d’Amboise – Tours. 
Sortida cap al Castell de Chambord, el més gran i bell castell del 
Loire. Realitzarem la visita amb histopad d’aquest edifici, obra 
mestra del Renaixement. Seguirem la nostra ruta cap al Castell 
d’Amboise. Finalitzarem la visita amb els jardins i la terrassa. 
Retorn a Tours i visita guiada. Pensió completa.

2

1 3

4

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

Castells 
del Loire

PREU per persona en hab. doble 
amb taxes incloses des de 

Preu: 1.095€ + 65€  (taxes aèries). 
Compra anticipada: 1.065€ + 65€  (taxes aèries)

Suplement individual 215€. Assegurança 
anul·lació i ampliació cobertures d’assistència 
35€. 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

1.130€

4
dies

Data de sortida:
2 d’abril



Costa Amalfi tana
Divendres

Dilluns 

Dissabte

Diumenge 

14 d’abril

17 d’abril

15 d’abril

16 d’abril

Barcelona – Nàpols. Presentació als mostradors de Vueling de 
la T1 de l’aeroport de Barcelona per sortir en el vol de les 07.25 
hores en direcció Nàpols. Arribada prevista a les 09.25 hores. 
Visita de la ciutat a peu pel centre històric. Dinar. Sortida cap 
a Sorrento. Allotjament a l’Hotel Cesare Augusto 4* o similar. 
Sopar.

Sorrento – Pompeia i el Vesuvi – Barcelona. Esmorzar. 
Seguirem fi ns al volcà Vesuvi, on qui ho vulgui tindrà 
l’oportunitat d’arribar fi ns la boca del volcà. Dinar. Sortida cap a 
Pompeia, l’espectacular ciutat romana que va resultar sepultada 
per l’erupció del Vesuvi. Trasllat a l’aeroport de Nàpols per 
sortir en vol de les 21.35 hores en direcció Barcelona. Arribada 
prevista a la T1 de l’aeroport de Barcelona a les 23.35 hores. 
Recollida d’equipatges i fi  dels nostres serveis.

Sorrento – Costa Amalfi tana – Sorrento. Dedicarem el dia 
a recórrer la península de Sorrento i la costa Amalfi tana. 
Coneixerem Sorrento, la pintoresca ciutat bressol del 
limoncello, i admirarem els pobles mariners de la costa. Durant 
el nostre camí, pararem per fotografi ar Positano i les seves 
casetes de colors des d’un mirador. Continuació fi ns a Amalfi , 
on visitarem la catedral d’estil àrab-normand i la font barroca 
de Sant Andreu. A la tarda, farem el recorregut d’Amalfi  a 
Maiori en vaixell. Retorn a Sorrento. Pensió completa.

Capri. Avui, visitarem l’illa de Capri, famosa per ser 
lloc d’estiueig de famosos on descobrirem els llocs més 
emblemàtics amb un guia local. Veurem la Grotta Azzurra i 
nombroses cales i racons costaners. Retorn en vaixell ràpid cap 
a Sorrento. Pensió completa.

Serveis inclosos: bitllets d’avió, pensió completa, allotjament als 
hotels defi nits, visites defi nides com a incloses, acompanyant de 
Promoviatges i assegurança 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.
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PREU per persona en hab. doble 
amb taxes incloses des de 

Preu: 1.130€ + 50€  (taxes aèries). 
Compra anticipada: 1.095€ + 50€  (taxes aèries)

Suplement individual 140€. Assegurança anul·lació i ampliació cobertures d’as-
sistència 35€. 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

1.145€
Data de sortida: 14 d’abril

Informa’t amb 
més detall



Holanda

Dimecres 

Divendres 

Dissabte 

Diumenge 

Dilluns 

19 d’abril

14 d’abril

15 d’abril

16 d’abril

17 d’abril

Amsterdam  – La Haia – Del�t – Barcelona. Esmorzar. Trasllat fi ns a la Haia, on 
veurem l’exterior del Parlament Holandès, les ambaixades i la seu del Tribunal 
Internacional de Justícia. A continuació, ens aproparem a Delft, famosa per la seva 
porcellana blava. Dinar. Trasllat a l’aeroport d’Amsterdam. Sortida en el vol de Vueling 
de les 18.25 hores en direcció a Barcelona. Arribada prevista a la T1 de l’aeroport de 
Barcelona a les 20.45 hores. Recollida d’equipatges i fi  dels nostres serveis.

Barcelona – Amsterdam. Presentació als taulells de 
facturació de Vueling de la T1 de l’aeroport de Barcelona 
a les 10.00 hores per sortir en el de les 12.10 hores en 
direcció a Amsterdam. Arribada prevista a les 14.35 hores 
(dinar no inclòs). Visitarem els seus barris peculiars, el riu 
Amstel, la zona universitària i dels Jocs olímpics de l’any 
1928. Trasllat a l’Hotel Leonardo Royal Amsterdam 4* o 
similar. Sopar i allotjament.

Amsterdam. Avui, gaudirem d’una visita guiada d’Amster-
dam on veurem el centre històric, el Teatre de Concerts, la 
plaça dels museus, l’Òpera/Ajuntament i els monuments 
més interessants. També agafarem un vaixell per recórrer 
els canals. Tarda lliure. Retorn a l’hotel. Pensió completa.

Amsterdam – Staphorst – Giethoorn – Gran Dic – 
Amsterdam. Avui, anirem a Staphorst, ciutat on encara 
conserven moltes tradicions antigues degut al seu 
estricte protestantisme. Veurem les granges tradicio-
nals de la regió. Continuació fi ns a Giethoorn, de cases 
envoltades per canals i comunicades per ponts. Retorn 
a Amsterdam. De camí, pararem per veure el Gran Dic. 
Pensió completa.

Amsterdam – Zaanse Schans – Volendam – Marken 
– Amsterdam. Avui, visitarem els molins restaurats de 
Zaanse Schans. Continuació cap a Volendam, un poblet 
de pescadors on coneixerem el procés de fabricació 
d’esclops i d’elaboració dels formatges holandesos. A la 
tarda, trasllat en ferry a Marken. Retorn a Amsterdam. 
Pensió completa. 

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

Serveis no inclosos: dinar del primer dia, begudes als 
àpats, propines, extres de caràcter personal i qualsevol 
servei no esmentat com a inclòs.
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Dimarts 
18 d’abril
Amsterdam – Subhasta de Flors d’Aalsmeer – Keukenhof – Amsterdam. Sortida 
cap a Aalsmeer per veure la subhasta de fl ors i plantes més important del món. 
Trasllat a Lisse on trobarem el parc de Keukenhof, per gaudir d’un impressionant 
espectacle de fl oració amb els seus jardins coberts de catifes de fl ors. Tornada a 
Amsterdam i temps lliure. Pensió completa. 

5

PREU per persona en hab. doble 
amb taxes incloses des de 

Preu: 1.950€ + 60€  (taxes aèries). 
Compra anticipada: 1.895€ + 60€  (taxes aèries)

Suplement individual 640€. Assegurança anul·lació i ampliació cobertures 
d’assistència 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

1.955€
Data de sortida: 14 d’abril

i els Jardins Keukenhof

Informa’t amb 
més detall



Llacs del nord d’Itàlia

Sisè dia 

Setè dia 

Primer dia

Segon dia

Tercer dia

Quart dia 

Llac Maggiore – Bèrgam – Llac Maggiore. Sortida cap a Bèrgam, una de les 
ciutats més boniques de la Llombardia, on agafarem el funicular que passa entre 
les antigues muralles venecianes. Temps lliure. Retorn a l’hotel. Pensió completa.

Llac Maggiore – Malpensa – Barcelona. Esmorzar a l’hotel. Trasllat fi ns a 
l’aeroport de Milà (Malpensa) per sortir en el vol VY6335 directe a Barcelona a les 
15.00 hores (dinar no inclòs). Arribada prevista a la T1 de l’aeroport de Barcelona 
a les 16.40 hores. Recollida d’equipatges i fi  dels nostres serveis.

Barcelona – Milà – Llac Maggiore. Presentació als 
taulells de facturació de Vueling a la T1 de l’aeroport 
de Barcelona a les 05.30 hores. Sortida en el vol 
directe VY6330 a les 07.35 hores. Arribada prevista a 
l’aeroport de Milà (Malpensa) a les 09.20 hores. Visita 
guiada d’aquesta bella ciutat. Dinar. Continuació cap al 
Llac Maggiore. Arribada a l’Hotel Zacchera 4* o similar. 
Sopar i allotjament.

Llac Maggiore – Llac d’Orta (Orta San Giulio) – Llac 
Maggiore. Avui, anirem al llac d’Orta, separat del llac 
Maggiore pel monte Mottarone i envoltat per espessos 
i foscos boscos. Visitarem el Sacro Monte di Orta, un 
conjunt de capelles decorades amb frescos. Continua-
ció cap a l’illa de San Giulio. Seguirem cap a Orta San 
Giulio. Retorn a l’hotel. Pensió completa.

Llac Maggiore: Illes Borromees i Villa Taranto. Avui, 
anirem cap a les Illes Borromees per visitar l’isola Bella i 
el Palau Borromeo, construït al segle XVII. Visitarem les 
espectaculars sales i jardins. Continuarem cap a l’Isola 
dei Pescatori. Trasllat a Villa Taranto, bell jardí botànic 
de setze hectàrees. Retorn a l’hotel. Pensió completa.

Llac Maggiore – Llac de Como (Como, Villa Carlotta i Bellagio ) – Llac 
Maggiore. Avui, sortirem cap al llac de Como, el més pintoresc i menys visitat 
dels grans llacs del nord d’Itàlia. Arribada a Como i visita d’aquesta ciutat. 
Continuarem cap a Tremezzo, on visitarem Villa Carlotta. Més tard, ens em-
barcarem cap a Bellagio. Retorn a l’hotel. Pensió completa.

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

Serveis no inclosos: esmorzar del primer dia i dinar de 
l’últim, begudes als àpats, propines, extres de caràcter 
personal i qualsevol servei no esmentat com a inclòs.
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Cinquè dia
Llac Maggiore – Vall de Verzasca i Locarno – Llac Maggiore. Sortida a primera 
hora cap a la Vall de Verzasca, plena de poblets tradicionals i pintorescos. 
Anirem fi ns a Lavertezzo, on destaca el seu espectacular pont medieval. 
Seguirem cap a Vogorno, on visitarem la presa on es va rodar la famosa escena 
inicial de James Bond a la pel·lícula Goldeneye. Sortida cap a Locarno. Retorn a 
l’hotel. Pensió completa.

5

PREU per persona en hab. doble 
amb taxes incloses des de 

Preu: 1.925€ + 75€  (taxes aèries). 
Compra anticipada: 1.870€ + 75€  (taxes aèries)

Suplement individual 440€. Assegurança anul·lació i ampliació cobertures 
d’assistència 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

1.945€
Dates de sortida: 17 d’abril i 15 d’octubre

Informa’t amb 
més detall
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La Puglia,
el taló de la bota d’Itàlia

8
dies

Primer dia

Segon dia

Tercer dia

Punts d’origen – Barcelona – Bari – Lecce. Recollida 
amb el nostre autocar i trasllat a l’aeroport de 
Barcelona. Presentació als mostradors de facturació 
de Vueling de la T1 de l’aeroport de Barcelona per 
sortir en el vol Vueling  de les 08.50 hores cap a Bari. 
Arribada a les 11.00 hores. Trasllat a Lecce. Dinar. 
Instal·lació a l’Hotel Hilton Garden Inn Lecce o similar. 
Sopar i allotjament. Nota: La sortida del 5 de maig 
tindrà l’Hotel President Lecce 4* o similar.

Lecce – Otranto – Gallipoli – Lecce. Avui, sortirem 
cap a Otranto, ciutat emmurallada enganxada al mar 
de carrers empedrats. A la tarda, visitarem Gallipoli, 
construïda en una illa connectada al continent per un 
pont. Retorn a Lecce. Pensió completa.

Lecce – Brindisi – Ostuni – Bari. Avui, visitarem 
el poble costaner de Brindisi. A la tarda, veurem el 
nucli antic d’Ostuni, ciutat blanca situada en un turó. 
Trasllat a Bari. Allotjament a l’Hotel Excelsior 4* o 
similar. Pensió completa.

1

2

3

Cinquè dia
Bari – Matera – Altamura – Bari. Al matí, 
descobrirem Matera, situada a la vora d’un profund 
barranc. Dedicarem la tarda  a visitar Altamura, d’on 
prové un dels pans més famosos del món. Retorn a 
Bari. Pensió completa.

Quart dia 
Bari – Castel del Monte – Bari. Al matí, visitarem 
Bari, capital de la Puglia. A la tarda, veurem el Castel 
del Monte, considerat Patrimoni de la Humanitat per 
la UNESCO. Retorn a l’hotel. Pensió completa.

Sisè dia
Bari – Castellana – Alberobello – Bari. Avui, veurem les famoses grutes de Castellana, 
un desplegament de formacions naturals subterrànies. En acabar, arribarem a 
Alberobello, coneguda com la Vall dels Trulli. Retorn a Bari. Pensió completa.

5

4

6

15

Setè dia 
Bari – Trani – Polignano a Mare – Bari. Al matí, ens traslladarem a Trani. Passarem 
per Polignano a Mare, on gaudirem d’unes boniques vistes sobre els seus penya-
segats. Retorn a Bari. Pensió completa.

7

Vuitè dia 
Bari – Barcelona – Punts d’origen. Esmorzar. Trasllat a l’aeroport per sortir en el vol 
Vueling  de les 16.40 hores. Arribada prevista a la T1 de l’aeroport de Barcelona a les 
18.55  hores. Recollida d’equipatges i sortida amb el nostre autocar cap els nostres 
punts d’origen. Fi dels nostres serveis.

8

Serveis inclosos: consulteu recollida a diferents poblacions, Bitllets 
d’avió, pensió completa, allotjament als hotels defi nits, visites defi nides 
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, propines, extres 
de caràcter personal i qualsevol servei no 
esmentat com a inclòs.

PREU per persona en hab. doble 
amb taxes incloses des de 

Preu: 1.640€ + 75€  (taxes aèries). 
Compra anticipada: 1.595€ + 75€  (taxes aèries)

Suplement sortida agost 65€. Suplement individual 220€. Assegurança 
anul·lació i ampliació cobertures d’assistència 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

1.670€

Dates de sortida: 5 de maig, 26 d’agost 
i 7 d’octubre

Informa’t amb 
més detall
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Dimarts 

Dijous

Divendres 

Dissabte 

Dimecres 

9 de maig

10 de maig

11 de maig

12 de maig

13 de maig

Barcelona – Gènova. Presentació als taulells de 
facturació de Vueling a la T1 de l’aeroport de Barcelona 
per sortir en VY6010 de les 16.10 hores en direcció 
Gènova. Arribada i trasllat al centre de la ciutat. Sopar 
en un restaurant i petit passeig a peu per veure  els 
principals monuments il·luminats. Allotjament a l’hotel 
Holiday Inn Génova City 4* o similar.

Gènova – Cinque Terre – Gènova. Avui, sortirem en 
autocar cap a l’estació de Levanto, on agafarem el tren 
que ens portarà als poblets de Cinque Terre construïts 
en barrancs o penya-segats que es precipiten al mar. 
Reconeixent el delicat equilibri entre l’home i la natura, 
la UNESCO va declarar les Cinque Terre Patrimoni de la 
Humanitat. Combinant trajectes curts en tren i un bonic 
trajecte en barca per gaudir de les vistes des del mar, 
visitarem Monterosso, Vernazza i Manarola. Retorn a  
Gènova. Pensió completa.

Gènova – Camogli – Portofi no – Santa Margherita – 
Gènova. Avui, sortirem cap a Camogli, que es carac-
teritza per les seves altes cases de façanes de colors 
que s’amunteguen al llarg de la línia de mar. Més tard, 
arribarem a Santa Margherita i navegarem pel Golf del 
Tigullio fi ns a Portofi no, antic poble de pescadors prote-

Gènova – Barcelona . Esmorzar. Temps per fer un passeig matinal 
per la ciutat o descansar. Trasllat a l’aeroport per sortir en el VY6011 
de les 16.25 hores directe a Barcelona. Arribada prevista a les 17.55 
hores. Fi dels nostres serveis.

Gènova. Iniciarem la visita amb un guia local a les parts 
més allunyades del centre de Gènova. Passarem pel barri 
residencial Albaro, el Castelleto, el Cementiri Staglieno 
i seguirem el nostre recorregut pel barri de Carignano, 
el Lungomare  i l’antic port. A la tarda, passejarem pel 
centre històric de la  ciutat passant per la plaça Ferrari, 
punt de reunió de tots els esdeveniments de la ciutat. 
Pensió completa.

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

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

17
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PREU per persona en hab. doble 
amb taxes incloses des de 

Preu: 1.395€ + 45€ (taxes aèries). 
Compra anticipada: 1.355€ + 45€  (taxes aèries)

Suplement individual 250€. Assegurança anul·lació i ampliació 
cobertures d’assistència 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

1.400€

Data de sortida: 9 de maig

Informa’t amb 
més detall

git per una bonica badia. Passejarem pels seus carrers i veurem les 
cases multicolors d’estil genovès. Acabada la visita, retorn a Santa 
Margherita. A la tarda, passejarem pel centre històric d’aquesta 
ciutat d’estiueig. Retorn a Gènova. Pensió completa.
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Primer dia 

Tercer dia

Segon dia

Quart dia

Cinquè dia

Sisè dia

Setè dia
Dissabte

Diumenge

Dilluns

Dimarts 

Dimecres 

Dijous 

Divendres 
Barcelona – Cagliari. Presentació als mostradors de 
Vueling de la T1 de l’aeroport de Barcelona per sortir en 
el vol VY6164 de les 12.10 hores cap a Cagliari. Arribada 
prevista a les 14.40 hores. Visita panoràmica. Trasllat a 
l’Hotel Sardegna 4* o similar. Sopar i allotjament a l’hotel.

Oristano – Pozzo di Santa Cristina – Bosa – Nurag Losa 
– Oristano. Avui, sortirem cap a Pozzo di Santa Cristina. 
Continuarem cap a Bosa. Arribarem a Nurag Losa. Re-
torn a Oristano. Pensió completa.

Cagliari – Barumini – Tharros – Oristano. Sortida cap 
a Barumini, per visitar la ciutat i el Palau Zapata. A la 
tarda, visitarem Tharros. Seguirem cap a Oristano. Tras-
llat a l’Hotel Mistral 4* o similar. Pensió completa.

Oristano – Orgosolo – Supramonte – Nuoro. Sortida 
cap a Orgosolo, conegut pels seus murals reivindicatius. 
Seguirem cap el Supramonte. Arribada a Nuoro. Trasllat a 
l’Hotel Sandàlia 3* o similar. Pensió completa.

Nuoro – Òlbia – Costa Maragda – Òlbia. Sortida cap 
a Òlbia. Continuarem fent un recorregut per la Costa 
Smeralda. Arribada a Òlbia i trasllat a l’Hotel President 4* 
o similar. Pensió completa.

Olbia – La Maddalena – Alguer. Sortida en ferri cap a 
l’arxipèlag de la Maddalena. Retorn a Palau i sortida cap 
a l’Alguer. Trasllat a l’Hotel Carlo V 5* o similar. Pensió 
completa.

Alguer. Avui, coneixerem l’Alguer. Sortida en vaixell cap a Capo Caccia 
i visita de la Gruta de Neptú. Visita de la Santíssima Trinità di Saccar-
gia. Trasllat a l’hotel. Pensió completa.
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Serveis inclosos: bitllets d’avió, pensió completa, allotjament 
als hotels defi nits, visites defi nides 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, propines, extres de caràcter 
personal i qualsevol servei no esmentat com a inclòs.

PREU per persona en hab. doble 
amb taxes incloses des de 

Preu: 1.895€ + 75€  (taxes aèries). 
Compra anticipada: 1.845€ + 75€  (taxes aèries)

Suplement individual 245€. Assegurança anul·lació i ampliació cobertures 
d’assistència 50€. Mínim participants: 20 persones. Data límit de can-
cel·lació per no arribar al mínim: 20 dies abans de la sortida.   
Informació addicional d’aquest itinerari a: 
www.promoviatges.cat

1.920€

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

Sardenya

Informa’t amb 
més detall

Vuitè dia
Dissabte 
Alguer – Cagliari – Barcelona. Esmorzar a l’hotel. Sortida cap a l’aero-
port de Cagliari per sortir en el vol VY6165 de les 14.25 hores. Arribada 
prevista a la T1 de l’aeroport de Barcelona a les 15.55 hores. Recollida 
d’equipatges i fi  dels nostres serveis.

8

7



Dimarts Primer dia

Dijous Tercer dia

Divendres Quart dia

Dissabte Cinquè dia

Diumenge Sisè dia

Dimecres 
Segon dia

6 de juny

7 de juny

8 de juny

9 de juny

10 de juny

11 de juny

Barcelona – Todi – Perusa. Presentació als mostradors de 
facturació d’ITA de la T1 de l’aeroport de Barcelona per sortir en 
el vol de les 11.40 hores en direcció Roma, arribada prevista a les 
13.25 hores. Sortida cap a Todi, a la Vall del Tíber. Visita d’aquesta 
població. Sopar i allotjament a l’Hotel Fortuna 3* o similar.

Punts d’origen – Barcelona – Brussel·les. Recollida amb el nostre au-
tocar des dels punts d’origen definits per traslladar-nos a l’aeroport de 
Barcelona. Presentació als taulells de la companyia Brussels Airlines, 
a la T1 de l’aeroport de Barcelona a les 13.00 hores. Sortida en el vol 
directe SN3704 a les 15.15 hores en direcció a l’aeroport de Brussel·les. 
Arribada prevista a les 17.10 hores i sortida cap a Brussel·les, capital de 
Bèlgica. Visita panoràmica. Trasllat a l’hotel. Sopar i allotjament.

Perusa – Assís – Gubbio – Perusa. Sortida cap a Assís, la ciutat de 
San Francesc. Continuarem cap a Gubbio, ciutat medieval. Retorn a 
Perusa. Pensió completa.

Gant. Avui, coneixerem Gant i la seva història amagada als carrers, 
cases medievals i monuments. Visitarem la Catedral de Sant Bavó. 
Passeig pels canals. Pensió completa.

Perusa – Spoleto i Spelo – Perusa. Sortida cap a Spoleto, ciutat romana 
on es troba el Ponte delle Torri. Seguirem cap a Spello. Retorn a Perusa. 
Pensió completa.

Gant – Bruges – Gant. Avui, visitarem Bruges, coneguda com “la Venècia del 
Nord” pels seus canals. Visitarem el Museu de la Xocolata, Choco-Story, per 
endinsar-nos en la història d’aquest producte. Retorn a Gant. Pensió completa.

Perusa – Orvieto i Civita di Bagnoregio – Perusa. Sortida cap a Orvieto, 
situada dalt d’un turó de roca volcànica. Continuarem cap a Civita di Bag-
noregio. Retorn a Perusa. Pensió completa.

Gant – Anvers – Malines – Gant. Sortida cap a Anvers, famosa per la 
seva producció de diamants. Visitarem la cerveseria De Knoninck per 
descobrir els secrets del producte estrella de Bèlgica. Trasllat a Malines. 
Retorn a Gant. Pensió completa.

Perusa – Cascada de Marmore – Narni – Barcelona. Esmorzar. Sortida 
cap la Cascada de Marmore, situada en el Parc Fluvial de la Nerea. Dinar. 
Continuació a Narni. Trasllat a l’aeroport per sortir en el vol d’ITA de les 
21.20 hores. Arribada prevista a la T1 de l’aeroport de Barcelona a les 23.15 
hores. Recollida d’equipatges i fi dels nostres serveis.

Gant – Lovaina – Barcelona – Punts d’origen. Sortida cap a Lovaina i visita de 
la ciutat. Trasllat a l’aeroport de Brussel·les per sortir en el vol directe SN3705, 
de la companyia Brussels Airlines, a les 18.30 hores. Arribada prevista a la T1 de 
l’aeroport de Barcelona a les 20.35 hores. Recollida d’equipatges i sortida amb 
l’autocar cap als nostres punts de recollida. Fi dels nostres serveis.

Preusa – Llac Trasimento – Perusa. Sortida cap al llac Trasimeno, 
envoltat d’oliveres, canyissar i petits pobles amb encant. Des de 
Passignano sortirem en vaixell a l’Isola Maggiore. Continuació cap a 
Perusa i visita de la ciutat. Sopar i allotjament a l’hotel.

Brussel·les – Jardí Botànic Meise – Gant. Avui, visitarem Brussel·les. 
Trasllat al Jardí Botànic Meise, considerat dels millors d’Europa. 
Continuarem cap a Gant, la joia flamenca oculta. Pensió completa.
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Serveis inclosos: bitllets d’avió, pensió completa, allotjament als 
hotels definits, visites definides com a incloses, acompanyant de Pro-
moviatges i assegurança bàsica d’assistència en viatge.

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

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.

L’Úmbria

PREU per persona en hab. doble 
amb taxes incloses des de 

Preu: 1.670€ + 55€  (taxes aèries). 
Compra anticipada: 1.625€ + 55€  (taxes aèries)

Suplement individual 245€. Assegurança 
anul·lació i ampliació cobertures d’assistència 
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

1.680€

6
dies

Data de sortida:
6 de juny
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Consulta el preu d’aquest viatge a la nostra 
web, entrant a www.promoviatges.cat 
o escanejant el codi QR.

6
dies

Data de sortida:
10 de juny, 14 d’agost 
i 4 de setembre



Dimarts 

Dijous

Divendres 

Dissabte 
Dimecres 

20 de juny

21 de juny

22 de juny

23 de juny

24 de juny

Barcelona – Bolonya. Presentació als mostradors de la 
companyia Vueling a la T1 de l’aeroport de Barcelona per sortir 
en el vol VY6524 en direcció Bolonya a les 06.30 hores. Arribada 
prevista a les 08:05 hores i trasllat a l’Hotel Smy Bologna 
Centrale 4* o similar. Visita guiada. A la tarda, continuarem 
descobrint els encants de la ciutat. Sopar i allotjament. 

Bolonya – Modena – Maranello – Bolonya. Sortida cap a Módena, 
famosa pel vinagre balsàmic, els cotxes Ferrari i per ser lloc de 
naixença de Luciano Pavarotti. A la tarda, anirem cap a Maranello, 
on visitarem el Museu Ferrari. Retorn a Bolonya. Pensió completa.

Bolonya – Parma – Reggio Emilia – Bolonya. Sortida cap a Parma. 
Passejant pels seus carrers trobarem moltes botigues especialitzades 
en formatge Parmiggiano Reggiano, amb una tradició de 800 anys. A la 
tarda, visitarem Reggio Emilia. Retorn a Bolonya. Pensió completa.

Bolonya – Ferrara – Barcelona. Esmorzar. Sortida cap a Ferrara, ciutat 
de marcat caràcter renaixentista i Patrimoni Mundial de la UNESCO. 
Dinar. Sortida cap a l’aeroport de Bolonya per sortir en el vol VY6523 de 
les 22.45 hores. Arribada prevista a la T1 de l’aeroport de Barcelona a les 
00.35 hores. Recollida d’equipatges i fi dels nostres serveis.

Bolonya – Ravenna – Dozza – Bolonya. Sortida cap a Ravenna, 
coneguda com la “ciutat dels mosaics” compta amb 8 llocs 
Patrimoni UNESCO. A la tarda, disposarem de temps lliure. 
Sortida cap a Dozza, amb murals pintats a les façanes de les 
seves cases. Retorn a Bolonya. Pensió completa.
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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: sopar de l’últim dia, begudes als àpats, propines, 
extres de caràcter personal i qualsevol servei no esmentat com a inclòs.

Emília
Romanya

PREU per persona en hab. doble 
amb taxes incloses des de 

Preu: 1.575€ + 50€ (taxes aèries). 
Compra anticipada: 1.530€ + 50€  (taxes aèries)

Suplement individual 315€. Assegurança 
anul·lació i ampliació cobertures d’assistència 
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

1.580€

5
dies

Data de sortida:
20 de juny
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Costa Nord 
d’Alemanya

Diumenge 

Dimarts 

Dimecres 

Dijous 

Divendres 

Dissabte

Diumenge 

Dilluns 

27 d’agost

28 d’agost

29 d’agost

30 d’agost

31 d’agost

1 de setembre

2 de setembre

3 de setembre

Punts d’origen – Barcelona – Hamburg. Recollida 
amb el nostre autocar des dels punts d’origen definits 
per traslladar-nos a l’aeroport de Barcelona. Presenta-
ció als mostradors de Lufthansa de la T1 de l’aeroport 
de Barcelona a les 5:00 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 
no inclòs). A la tarda, visitarem aquesta ciutat hanseà-
tica.  Trasllat a l’hotel NH Hamburg Horner Rennbahn 
4*o similar. Sopar i allotjament.

Hamburg – Lübeck – Wismar. A primera hora, 
sortirem cap Lübeck, on destaca el seu casc antic 
envoltat d’aigua. Continuació cap a Wismar, ciutat 
que ens permetrà viatjar a l’Edat Mitjana. Trasllat a 
l’hotel Townhouse Vagabond Club 4* o similar. Pensió 
completa.

Wismar – Bad Doberan – Rostock – Stralsund 
/ Rügen. Avui, visitarem Wismar, d’acolorides 
cases i un casc històric d’arquitectura hanseà-

Stralsund / Rügen – Illa de Rügen – Stralsund  / Rügen. Aquest matí, visitarem 
Stralsund, ciutat medieval. Més tard, anirem a l’Illa de Rügen, amb els seus paisatges 
costers, boscos i prats. Continuarem cap a Binz, principal centre balneari de l’illa. La 
seva platja, amb els seus 5 kilòmetres de longitud, està considerada una de les més 
llargues d’alemanya. Retorn a l’hotel. Pensió completa.

Stralsund / Rügen – llacs de Mecklenburg – Schwerin. Sortida cap a Mecklenburg, 
on trobarem Müritz, el llac interior més gran del país. Arribada a Schwerin, coneguda 
com la ciutat dels set llacs. Completarem la visita amb l’exterior del seu castell. Tras-
llat a l’hotel InterCity Hotel Schwerin 4* o similar. Pensió completa.

Schwerin – Lüneburg – Hamburg. Sortida cap a Lüneburg, autèntica joia urbanísti-
ca i arquitectònica. Tornada a Hamburg. Arribada a l’hotel NH Hamburg Horner Ren-
nbahn 4* o similar. Passeig en vaixell pel port d’Hamburg, el segon més gran d’Europa. 
Pensió completa.

Hamburg – Barcelona – Punts d’origen. Esmorzar. Temps lliure. Trasllat a l’aeroport 
(dinar no inclòs) per sortir en el vol LH0021 a les 13.00 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.

Hamburg – Bremen – Hamburg. Avui, sortirem cap 
a Bremen, on visitarem el símbol de la ciutat conegut 
pel conte dels germans Grimm: els Músics de Bre-
men. Retorn a Hamburg. Pensió completa.

2

1

3

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: begudes als àpats, 
propines, extres de caràcter personal i 
qualsevol servei no esmentat com a inclòs.

8
dies

Data de sortida:
27 d’agost

Consulta el preu 
d’aquest viatge a la 
nostra web, entrant a 
www.promoviatges.cat 
o escanejant el codi QR.

4

5

6

7

8

tica. Continuació cap a Rostock. Trasllat a 
Stralsund, porta d’entrada a l’Illa de Rügen. 
Trasllat a l’hotel Hafenhotel zu Putbus l Rügen 
3* o similar. Pensió completa.



Fiords Noruecs
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Serveis inclosos: bitllets d’avió, pensió completa amb 
aigua, allotjament als hotels defi nits, visites defi nides com a 
incloses, acompanyant de Promoviatges i assegurança bàsica 
d’assistència en viatge.

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

Primer dia

Segon dia

Tercer dia

Barcelona – Bergen. Presentació als mostradors de 
facturació de Vueling Airlines de la T1 de l’aeroport de 
Barcelona a les 09.00 hores per sortir en el vol VY1876 de 
les 11.25 hores en direcció Bergen. Arribada prevista a les 
14.50 hores i trasllat a l’Hotel Bergen Bors o similar. Visita 
de la ciutat. Sopar i allotjament.

Bergen – Sogne�jord – Sogndal. Sortida a Flam on 
farem una travessa amb el conegut tren Flamsbana. Des 
d’aquí, ens embarcarem en un creuer per admirar els 
fi ords, muntanyes, cascades i fauna. Desembarcament a 
Gudvangen. Ruta cap a Sogndal. Allotjament al Quality 
Hotel Sogndal o similar. Pensió completa.

Sogndal – Glacera Briksdal – Loen – Hornindal. Avui, 
anirem al parc nacional de Jostedalsbreen, on es troba 
la glacera de Brisksdal. Continuarem a Loen. Amb un 
telecabina pujarem a 1.000 metres d’altura i gaudirem 
de les vistes. Trasllat al Havila Hotel Raftevold o similar. 
Pensió completa.

Cinquè dia
Alesund – Molde – Kristiansand. Avui, descobrirem 
Alesund. Pujarem al turó d’Aksla, on es troba el mirador 
de Fjellstua. A la tarda, farem la carretera de l’Atlàntic. 
Arribada a Kristiansand i trasllat al Quality Hotel Grand 
Kristianstad o similar. Pensió completa.

Quart dia 
Innvik – Geiranger – Andalsnes – Alesund. Aquest 
matí, iniciarem el dia en un creuer pel fi ord de Geiranger. 
Continuarem cap a la carretera dels Trols. Seguirem fi ns 
a Ålesund. Allotjament a l’Hotel Scandic Parken o similar. 
Pensió completa.

Sisè dia
Kristiansand – Trondheim. Al matí, continuarem 
la nostra ruta fi ns aTrondheim, la capital vikinga de 
Noruega. Visita de la ciutat. Temps lliure i trasllat al 
Clarion Hotel Trondheim o similar. Pensió completa.
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PREU per persona en hab. doble 
amb taxes incloses des de 

Preu: 2.980€ + 50€  (taxes aèries). 
Compra anticipada: 2.895€ + 50€  (taxes aèries)

Suplement individual 520€. Assegurança anul·lació i ampliació 
cobertures d’assistència 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

2.945€

Dates de sortida: 8 de juliol i 2 d’agost
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Setè dia 

Vuitè dia 

Novè dia 

Trondheim – Oslo. Avui, ens desplaçarem a Oslo en tren. Arribada i trasllat 
al Clarion Hotel the Hub o similar. Pensió completa.

Oslo. Avui, visitarem Oslo fent un recorregut panoràmic per la ciutat. 
Allotjament. Pensió completa.

Oslo – Barcelona. Esmorzar. Trasllat a l’aeroport per sortir en el vol VY8539 de 
les 10.50 hores en direcció Barcelona. Arribada prevista a la T1 de l’aeroport de 
Barcelona a les 14.15 hores. Recollida d’equipatges i fi  dels nostres serveis. 

7

8

9

Informa’t amb 
més detall

9
dies



Suècia i Dinamarca

26

Vi
at

ge
s 

de
m

it
ja

 d
is

tà
nc

ia

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

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

Divendres Dijous 

Divendres 

Dissabte

Diumenge 

Dilluns  

Dimarts 

Dimecres

Barcelona – Estocolm. Presentació als mostradors de 
facturació de la companyia Vueling de la T1 de l’aeroport 
de Barcelona per sortir en el vol VY1265 de les 06.40 
hores en direcció a Estocolm. Arribada prevista a les 
10.25 hores i trasllat al Scandic Continental 4* o similar. 
Dinar. Visita de la ciutat. Sopar i allotjament.

Estocolm. Avui, descobrirem Estocolm: Gamla Stan, el 
Parlament, el museu VASA... A la tarda, farem un creuer 
per algunes de les illes. Temps lliure. Pensió completa.

Estocolm – Uppsala – Sigtuna – Estocolm. A primera 
hora, visitarem l’ajuntament d’Estocolm. En acabar, 
sortida cap Uppsala, famosa ciutat universitària. 
Seguirem cap a Sigtuna. Tornada a Estocolm. Pensió 
completa.

Karlstad – Costa Oest & safari de foques – Göteborg. 
Avui, visitarem l’arxipèlag de Bohuslän de mil encantado-
res illes i fascinants pobles com Fjällbacka. Des de Lysekil 
ens embarcarem per veure les colònies de foques. Conti-
nuarem cap Göteborg. Allotjament a Scandic Crown 4* o 
similar. Pensió completa.

Estocolm – Canal de Göta – Karlstad. Sortida cap a 
Borensberg i creuer pel canal de Göta. En acabar, anirem 
a Karlstad. Allotjament a l’Hotel Scandic Karlstad City 4* 
o similar. Pensió completa.

Göteborg – Castells del nord de Dinamarca – 
Copenhaguen. Avui, ens embarcarem en un ferri des de 
Helsingborg per anar a Elsinor (Helsingør). Visitarem els 
castells de Krongborg i Frederisborg. A la tarda, arribada 
a Copenhaguen i trasllat al Scandic Spectrum 4* o 
similar. Pensió completa.
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PREU per persona en hab. doble 
amb taxes incloses des de 

Preu: 2.670€ + 50€  (taxes aèries). 
Compra anticipada: 2.595€ + 50€  (taxes aèries)

Suplement individual 475€. Assegurança anul·lació i ampliació 
cobertures d’assistència 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

2.645€

Dates de sortida: 14 de juliol
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Copenhaguen. Avui, dedicarem el dia a Copenhaguen. Allotjament. 
Pensió completa.

Copenhaguen – Barcelona. Esmorzar. Seguirem visitant la ciutat. Dinar i trasllat 
a l’aeroport per sortir en el vol VY1873 de les 20.35 hores en direcció Barcelona. 
Arribada prevista a la T1 de l’aeroport de Barcelona a les 23.35 hores. Recollida 
d’equipatges i fi  dels nostres serveis.

7

8

Informa’t amb 
més detall

8
dies

14 de juliol 20 de juliol

21 de juliol

15 de juliol

16 de juliol

17 de juliol

18 de juliol

19 de juliol



Bulgària
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Serveis inclosos: consulteu recollida a diferents poblacions, 
bitllets d’avió, pensió completa, allotjament als hotels defi nits, 
visites defi nides 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, propines, extres de caràcter 
personal i qualsevol servei no esmentat com a inclòs.

Primer dia

Setè dia

Vuitè dia

Segon dia

Tercer dia

Quart dia

Cinquè dia 

Sisè dia

Punts d’origen – Barcelona – Sofi a. Recollida amb el 
nostre autocar als punts d’origen defi nits, per traslladar-
nos a l’aeroport de Barcelona. Presentació als mostradors 
de facturació de Lufthansa de la T1 de l’aeroport de 
Barcelona per sortir en el vol LH1811 a les 11.45 hores en 
direcció Sofi a (via Munic). Arribada prevista a les 18.35 
hores. Trasllat al Rosslyn Central Park Hotel Sofi a 4* o 
similar. Sopar i allotjament a l’hotel.

Sofi a – Koprivshtitsa – Veliko Tàrnovo. Sortida cap a 
Koprivshtitsa, un dels pobles més bonics de Bulgària amb 
cases d’arquitectura tradicional. A la tarda, visitarem 
Veliko Tàrnovo i la seva fortalesa medieval de Tsarevets. 
Allotjament a l’Hotel Yantra 4* o similar. Pensió completa.

Veliko Tàrnovo – Arbanassi – Varna. Al matí, anirem a 
Arbanassi, d’arquitectura tradicional búlgara. En acabar, 
anirem cap a Varna, a la riba del mar Negre. Visita de 
la ciutat i el seu museu arqueològic. Trasllat a l’Hotel 
Panorama 4* o similar. Pensió completa.

Varna – Nessebar – Plodiv. Avui, visitarem Nessebar, 
declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. A la 
tarda, visitarem Plovdiv, una de les ciutats més antigues 
d’Europa amb incalculables vestigis romans. Trasllat a 
l’Hotel DoubleTree by Hilton Plovdiv Center 4* o similar. 
Pensió completa.

Varna – Balchik – Varna. Sortirem cap a Balchik, on vi-
sitarem el palau i el jardí botànic. Retorn a Varna i temps 
lliure. Pensió completa.

Plvodiv – Ustina – Sofi a. Visita guiada a Plodiv. Sortida 
cap a Ustina, on visitarem un celler típic. Continuació 
cap a Sofi a, on veurem la Catedral d’Alexander Nevski. 
Allotjament al Rosslyn Central Park Hotel Sofi a 4* o 
similar. Pensió completa.
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PREU per persona en hab. doble 
amb taxes incloses des de 

Preu: 2.010€ + 95€  (taxes aèries). 
Compra anticipada: 1.950€ + 95€  (taxes aèries)

Suplement individual 365€. Assegurança anul·lació i ampliació 
cobertures d’assistència 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

2.045€

Dates de sortida: 29 de juliol, 5 i 26 d’agost
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Sofi a – Rila – Sofi a. Aquest matí anirem a Rila, on visitarem el famós monestir 
ortodox protegit per la UNESCO. Retorn a Sofi a. Pensió completa.

Sofi a – Barcelona – Punts d’origen. Esmorzar. Al matí, visitarem l’església de 
Boyana, una de les més boniques dels Balcans. Trasllat a l’aeroport per sortir en el 
vol LH1427 a les 14.05 hores (via Frankfurt). Arribada prevista a la T1 de l’aeroport 
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.

7

8

Informa’t amb 
més detall

8
dies

Dissabte

Divendres 

Dissabte 

Diumenge 

Dilluns 

Dimarts 

Dimecres 

Dijous 
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Serveis inclosos: consulteu recollida a diferents poblacions, 
bitllets d’avió, pensió completa, allotjament als hotels defi nits, 
visites defi nides com a incloses, acompanyant de Promoviatges i 
assegurança bàsica d’assistència en viatge.

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

Primer dia Setè dia

Vuitè dia

Segon dia

Tercer dia

Quart dia

Cinquè dia 

Sisè dia

Punt d’origen – Barcelona – Würzburg – Nuremberg. 
Recollida amb el nostre autocar des dels punts d’origen 
defi nits per traslladar-nos a l’aeroport de Barcelona. 
Presentació als taulells de facturació de la companyia 
Lufthansa de la T1 de l’aeroport de Barcelona a les 
8.00 hores. Sortida en el vol LH1125 a les 10.30 hores 
en direcció Frankfurt. Arribada prevista a les 12.40 
hores (dinar no inclòs) i trasllat a Würzburg. Trasllat a 
Nuremberg. Arribada a l’hotel Intercity Nuremberg 3* o 
similar. Sopar i allotjament.

Nuremberg. Avui, dedicarem el dia a conèixer Nurem-
berg, les Muralles, el Cementiri de Sant Johannis i les 
esplanades on es convocaven els congressos del partit 
nazi. Temps lliure. Pensió completa.

Nuremberg – Rothenburg O.D.T. – Nuremberg. Avui, 
sortirem cap a Rothenburg ob der Tauber, una de les 
ciutats més belles i antigues de l’Alemanya romàntica. 
Temps lliure. Retorn a Nuremberg. Pensió completa.

Munic – Castell de Herrenchiemsee – Munic. Sorti-
da cap al llac Chiemsee i trasllat en vaixell fi ns a la illa 
dels homes, “Herrenwörth”. Aquí trobarem el Palau de 
Herrenchiemsee. Tornada a Prien. Retorn a Munic i visita 
d’aquesta ciutat. Pensió completa.

Nuremberg – Dinkelsbühl – Nördlingen – Donauwörth – 
Augsburg – Munic. Aquest dia, sortirem cap a Dinkels-
bühl. Continuarem cap a Nördlingen, ciutat dels diamants 
situada dintre d’un cràter. Trasllat a Donauwörth. 
Continuació cap a Augsburg. Continuació cap a Munic. 
Arribada a l’hotel NH München Neue Messe 4* o similar. 
Pensió completa.

Munic – Castell de Neuschwanstein – Füssen – Església 
de Wieskirche – Munic. Avui, visitarem el castell de 
Neuschwanstein, conegut com el castell del “rei boig”. Trasllat 
a Füssen, situada a les immediacions dels Alps. Seguirem cap 
a l’església de Wieskirche. Retorn a Munic. Pensió completa.
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6
Dates de sortida: 15 de juliol, 12 d’agost 
i 24 d’octubre
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Munic – Palau de Linderhof – Abadia Benedictina d’Ettal – Oberammergau 
– Garmisch-Partenkirchen – Munic. Sortida cap al Palau de Linderhof i els 
seus meravellosos jardins. Tot seguit ens desplaçarem a Ettal. Seguirem cap a 
Oberammergau, on podrem contemplar les façanes de les seves cases. Trasllat a 
Garmisch-Partenkirchen. Retorn a Munic. Pensió completa.

Munic – Barcelona – Punt d’origen. Esmorzar. Últimes hores per visitar Munic. 
Trasllat a l’aeroport per sortir en el vol de Lufthansa de les 15.45 hores (dinar no 
inclòs). Arribada prevista a la T1 de l’aeroport de Barcelona, a les 17.45 hores. 
Recollida d’equipatges i sortida amb el nostre autocar cap els nostres punts 
d’origen. Fi dels nostres serveis.

7

8

Consulta el preu d’aquest viatge a la nostra web, entrant a 
www.promoviatges.cat o escanejant el codi QR.
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Serveis inclosos: bitllets d’avió, vols interns, pensió completa (dos dies 
l’hotel no pot oferir esmorzar pels horaris dels vols), allotjament als hotels 
defi nits, visites defi nides com a incloses, acompanyant de Promoviatges i 
assegurança bàsica d’assistència en viatge.

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

Dimecres

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

Dilluns

Barcelona – Sao Miguel. Presentació a l’aeroport de 
Barcelona per sortir en el vol de la companyia SATA 
S4507 a les 14.30 hores. Arribada a Sao Miguel a les 
16.10 hores hora local. Visita panoràmica a peu a Ponta 
Delgada. Sopar i allotjament a l’hotel Royal Garden 4* o 
similar. 

Sao Miguel: albirament de balenes i Sete Cidades. 
Avui, anirem fi ns a la marina de Ponta Delgada i gaudirem 
de l’albirament de balenes. A la tarda, sortirem cap a 
les llacunes bessones: la llacuna verda i la llacuna blava. 
Tindrem la possibilitat de fer una passejada per la riba. 
Pensió completa.
Observacions: l’activitat d’albirament de balenes depèn 
al 100% de la climatologia. Es realitza amb animals dins el 
seu hàbitat natural i la possibilitat d’albirar-los depèn del 
seu comportament.

Sao Miguel - Terceira. Trasllat a l’aeroport per agafar 
el vol a Terceira de les 07.15 hores, arribada prevista 
a les 07.55 hores. Inici de la visita a la illa de Terceira. 
Seguirem amb el “Monte Brasil” vorejant el sud passant 
per petits pobles com Baia de Salga o Sao Sebastiao.  
A la tarda, pararem al mirador “Serra do Cume” per 
veure la panoràmica. Arribarem a “Algar do Carvao”, 
una espectacular xemeneia volcànica de 90 metres de 
profunditat. Arribada a l’hotel Terceira Mar 4* o similar. 
Pensió completa.

Faial – Pico – Faial. Trasllat al port on agafem el vaixell que 
ens portarà a  Magdalena, a l’illa de Pico i on es troba la 
muntanya més alta de Portugal. Visitarem Cachorro, Sao 
Roque i Lajes. A la tarda, recorrerem la costa Sud de Pico. 
Arribada a Magdalena i sortida cap a Faial. Pensió completa.

Terceira - Faial. Trasllat a l’aeroport per agafar el vol a 
Faial de les 09.00 hores. Arribada prevista a les 09.40 
hores. Arribada i inici de la visita, cap a Capelinhos. 
Seguirem cap al cràter de Caldeira i cap a Horta, el port 
esportiu més important de les Açores. Arribada a l’hotel 
Do Canal 4* o similar. Pensió completa.

Sao Miguel (Lagoa do Fogo). Trasllat a l’aeroport per agafar el vol a Sao Miguel 
de les 12.30 hores. Arribada prevista a les 13.25 hores. A la tarda, visitarem Lagoa 
de Fogo. Baixarem fi ns la costa nord i pararem a Ribeira Grande. Arribada a l’hotel 
Royal Garden 4* o similar. Pensió completa.
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Dates de sortida: 2 d’agost

Faial – Sao Miguel (Lagoa do Fogo). Avui, visitarem Vall de Furnas. Veurem 
l’espectacular jardí botànic Terra Nostra i pararem Ribeira Grande, abans de 
tornar a Ponta Delgada. Pensió completa.

Sao Miguel – Barcelona. Trasllat a l’aeroport per sortir en el vol S4505 en 
direcció a Barcelona, arribada prevista a les 13.15 hores. Fi dels nostres serveis.

7

8

Consulta el preu d’aquest viatge a la nostra web, entrant a 
www.promoviatges.cat o escanejant el codi QR.

Açores 2 d’agost

3 d’agost

4 d’agost

5 d’agost

6 d’agost

7 d’agost

8 d’agost

9 d’agost
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Serveis inclosos: consulteu recollida a diferents poblacions, 
bitllets d’avió, pensió completa, allotjament als hotels defi nits, 
visites defi nides 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. 

Primer dia Setè dia

Vuitè dia

Novè dia

Desè dia

Segon dia

Tercer dia

Quart dia

Cinquè dia 

Sisè dia

Punts d’origen – Barcelona – Tirana . Recollida amb 
el nostre autocar des dels punts d’origen defi nits per 
traslladar-nos a l’aeroport de Barcelona. Presentació als 
taulells de facturació de Lufthansa de la T1 per sortir en 
el vol LH1811 de les 11.45 hores en direcció Tirana (via 
Frankfurt). Arribada a Tirana a les 17.35 hores. Trasllat al 
Tirana International Hotel 4* o similar. Allotjament.

Tirana – Kruja – Tirana. Visita de Tirana. Continuació 
a Kruja amb la seva fortalesa i basar. Retorn a Tirana. 
Pensió completa. 

Tirana – Durres – Apol·lònia – Vlorë. Sortida a Durres, 
coneguda pels seus monuments arquitectònics. 
Continuació a l’antiga ciutat d’Apol·lònia. A la tarda, 
sortida cap a Vlorë. Allotjament a l’Hotel Partner Vlorë 
4* o similar. Pensió completa.

Gjirokaster – Berat. Visita de Gjirokaster, coneguda com 
“la ciutat de Pedra”. Seguirem cap a Berat on visitarem 
Mangalemi i Gorica. Allotjament a l’Hotel Portik Berat 4* 
o similar. Pensió completa.

Vlorë – Castell d’Ali Pacha – Butrinti – Gjirokaster. 
Avui, visitarem el parc nacional de Llogara, la badia 
de Porto Palermo i el lloc arqueològic de Butrinti. 
Continuació per veure la deu de l’Ull Blau. Arribada a 
Gjirokaster. Allotjament a l’Hotel Argjiro Gjirokaster 4* 
o similar. Pensió completa.

Berat – Korçë. Al matí, coneixerem la ciutadella i el museu 
iconogràfi c. Sortida cap a Korçë i el seu museu d’art 
medieval. Allotjament a l’Hotel Boutique Hani i Pazarit 4* 
o similar. Pensió completa.

1

2

3

5

4

6

PREU per persona en hab. doble 
amb taxes incloses des de 

Preu: 1.925€ + 220€  (taxes aèries). 
Compra anticipada: 1.870€ + 220€  (taxes aèries)

Suplement individual 325€. Assegurança anul·lació i ampliació 
cobertures d’assistència 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

2.090€

Dates de sortida: 5 d’agost i 2 de setembre

35

Korçë – Bitola – Skopje. Sortida cap a Macedònia del Nord. Arribada a la ciutat 
de Bitola. Visitarem el lloc arqueològic d’Heraclea. A la tarda, arribarem a Skopje. 
Allotjament a l’Hotel Bushi Skopie 4* o similar. Pensió completa.

Skopje – Ohrid. Visita de la ciutat, 
dividida entre el nucli antic i el nou. 
A continuació, sortida a Ohrid. 
Allotjament a l’Hotel Unique Resort 
Ohrid 4* o similar. Pensió completa.

Ohrid. Visita d’Ohrid on farem un 
passeig en vaixell. A la tarda, visitarem 
el monestir de Sant Naum. Pensió 
completa.

Ohrid – Barcelona – Punts d’origen. 
Esmorzar. Sortida cap a Tirana. Dinar. 
Trasllat a l’aeroport. Sortida en el vol 
OS848 en direcció a Barcelona (via Viena) 
a les 14.45 hores. Arribada prevista a la 
T1 de l’aeroport de Barcelona a les 17.30 
hores. Recollida d’equipatges i sortida 
amb l’autocar cap als punts d’origen. Fi 
dels nostres serveis.

7

8

9

10

Informa’t amb 
més detall

10
dies

Dissabte Divendres 

Dissabte 

Diumenge 

Dilluns 

Diumenge 

Dilluns 

Dimarts 

Dimecres 

Dijous 
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Dissabte 

Dilluns 

Dimarts 

Dimecres 

Dijous 

Divendres 

Zurich – Berna – Fribourg – Bulle. Sortida cap a Berna, 
capital federal del país. Continuació cap a Fribourg, 
ciutat de barreja francesa i alemanya amb un estil gòtic. 
Trasllat a Bulle. Arribada a l’hotel Best Western Rallye 3* 
o similar. Sopar i allotjament.

Bulle – Lausana – Montreux – Bulle. Sortida cap a 
Lausanne, coneguda com la capital olímpica. Trasllat a 
Montreux, un trosset de paradís on podrem gaudir de 
vistes espectaculars del llac, muntanyes i boscos. Ens 
aproparem al Castell de Chillon, un dels més bells de 
Suïssa. Retorn a l’hotel. Pensió completa.

Täsch – Zermatt – Brienz. Avui, agafarem el tren fi ns a Zermatt, als peus 
del monte Cervino o Matterhorn. Retorn en tren a Täsch, i continuació cap a 
Brienz. Arribada a l’Hotel Brienzerburli 3* o similar. Pensió completa.
Opcional: Pujada en tren cremallera fi ns al Gornergrat, a 3089 metres (99€ 
per persona).

Bulle – Gruyères – Glacier 3000 – Täsch. Visita 
de Gruyères, població que sembla haver-se aturat 
a l’Edat Mitjana. Continuarem fi ns arribar al Glacier 
3000 i pujarem en funicular per gaudir de les vistes 
panoràmiques dels seus miradors. Trasllat a Täsch, porta 
d’entrada als Alps. Arribada a l’hotel Mountime 3* o 
similar. Pensió completa.

Brienz – Alpentower – Gorges de l’Aar – Interlaken – Brienz. Sortida cap a 
Hasliberg Reuti, on pujarem en telefèric fi ns al cim de l’Alpentower, a 2.250 
metres. Continuarem cap a les Gorges de l’Aar. Trasllat a Interlaken. Retorn a 
l’hotel. Pensió completa.

2

3

5

4

6
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Brienz – Lucerna – Cascades del 
Rin – Zuric – Barcelona. Esmorzar. 
Sortida cap a Lucerna. Seguirem 
cap a Schaff hausen. Trasllat a 
l’aeroport de Zuric per agafar el vol 
directe LX1950, de la companyia 
Swiss, a les 21.15 hores. Arribada 
prevista a la T1 de l’aeroport de 
Barcelona a les 22.55 hores. 
Recollida d’equipatges i fi  dels 
nostres serveis.

7

12 d’agost

7 d’agost

8 d’agost

9 d’agost

10 d’agost

11 d’agost

7
dies

Diumenge

Barcelona – Zuric. Presentació als mostradors de 
facturació de la companyia Swiss a la T1 de l’aeroport de 
Barcelona a les 07.30 hores. Sortida en el vol LX1953 a 
les 09.50 hores en direcció Zuric. Arribada prevista a les 
11.40 hores i trasllat a Zuric. Dinar. Trasllat a l’hotel Züri 
by Fassbind 4* o similar. Sopar i allotjament.

1

6 d’agost

37

Suïssa

Serveis inclosos: bitllets d’avió, pensió completa, allotjament als 
hotels defi nits, visites defi nides com a incloses, acompanyant de 
Promoviatges i assegurança 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 per persona en hab. doble 
amb taxes incloses des de 

Preu: 2.510€ + 115€  (taxes aèries). 
Compra anticipada: 2.435€ + 115€  (taxes aèries)

Suplement individual 500€. Assegurança anul·lació i ampliació 
cobertures d’assistència 75€. Opcional: pujada i baixada en tren 
cremallera fi ns al Gornergrat 99€. 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

2.550€

Dates de sortida: 6 d’agost

Informa’t amb 
més detall
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Serveis inclosos: bitllets d’avió, pensió completa, allotjament 
als hotels defi nits, visites defi nides 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. 

PREU per persona en hab. doble 
amb taxes incloses des de 

Preu: 2.610€ + 105€  (taxes aèries). 
Compra anticipada: 2.535€ + 105€  (taxes aèries)

Suplement individual 565€. Assegurança anul·lació i ampliació cobertures 
d’assistència 75€. Opcional: sopar amb espectacle de música irlandesa 
125€. 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

2.640€

Dates de sortida: 6 d’agost

Informa’t amb 
més detall

Dilluns 

Dimarts 

Dimecres 

Athlone – Galway – Connemara – Athlone. Avui, visitarem 
Galway, antiga aldea de pescadors. Continuarem cap a 
Connemara, per gaudir dels seus llacs i muntanyes. Visita-
rem l’abadia de Kylemore i passarem per Leenane i el fi ord 
de Killary. Parada a Cong, antiga capital de Connemara. 
Pensió completa.

Athlone – Penya-segats de Moher – Spanish Point – 
Ferry riu Shannon – Killarney. Avui, veurem Burren i el 
seu estrany paisatge lunar. Seguirem cap als penya-segats 
de Moher. Recorrerem la carretera irlandesa del Wild 
Atlantic Way i seguirem fi ns a Killarney, on arribarem 
creuant el riu Shannon en ferri. Arribada a l’Hotel 
International Killarney 4* o similar. Pensió completa.

Killarney – Anell de Kerry – Killarney. Avui, visitarem 
l’anell de Kerry, zona de muntanyes, valls i llacs. Recorrerem 
la península Iveragh, passant per pobles com Killorglin, 
Waterville i Sneem. A la tarda, visitarem els jardins de la 
casa Muckross. Pensió completa.

2

3

4

7 d’agost

8 d’agost

9 d’agost

Diumenge

Barcelona – Dublín – Athlone. Presentació als taulells 
de facturació de la companyia Aer Lingus de la T2 de 
l’aeroport de Barcelona a les 8.30 hores. Sortida en el vol 
EI563 a les 11.05 hores (dinar no inclòs) en direcció Dublín. 
Arribada prevista a les 12.55 hores i trasllat a Athlone. 
Trasllat a l’hotel The Sheraton Athlone 4* o similar. Sopar i 
allotjament.

1

6 d’agost

Dijous 

Killarney – Cork– Kilkenny. Sortida cap a Cork, ciutat de 
bells canals. Continuació a Kilkenny, la ciutat de marbre. 
Trasllat a l’hotel Kilkenny 4* o similar. Pensió completa.

5

10 d’agost

Dissabte 

Diumenge 

Divendres 

Kilkenny – Glendalough – Dublín. Sortida cap al poble de Glendalough. 
Trasllat a Dublín i visita panoràmica. Arribada a l’hotel Hampton by Hilton 
Dublin City Centre 3* o similar. Pensió completa.

6

Dublín. Avui, dedicarem el dia a visitar Dublín. Pensió completa. Opcional: 
Sopar en un pub amb espectacle de música i dansa típica irlandesa (125€). 

Dublín  - Castell de 
Malahide – Howth – 
Barcelona. Esmorzar. 
Avui, visitarem el Castell 
de Malahide i Howth. 
Dinar. Trasllat a l’aeroport 
de Dublín per sortir en el 
vol directe EI564, de la 
companyia Aer Lingus, a 
les 18.50 hores. Arribada 
prevista a la T2 de 
l’aeroport de Barcelona a 
les 22.30 hores. Recollida 
d’equipatges i fi  dels 
nostres serveis.

7

8

12 d’agost

13 d’agost

11 d’agost
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Primer dia

Segon dia

Tercer dia

Quart dia

Cinquè dia

Sisè dia

Setè dia

Punts d’origen – Barcelona – Munic – Niederau. Recollida amb 
l’autocar per traslladar-nos a l’aeroport de Barcelona. Presentació 
als taulells de facturació de Lufthansa de la T1 de l’aeroport 
de Barcelona per sortir en el vol directe de les 09.15 hores en 
direcció Munic. Arribada prevista a les 11.15 hores. Dinar. Visita 
de la capital. Arribada a l’Hotel Sonnsschein 4* o similar. Sopar i 
allotjament a l’hotel.

Niederau – Salzburg – Niederau. Visita de Salzburg, ciutat natal 
de Mozart. A la tarda, temps lliure per gaudir de la ciutat. Pensió 
completa. 

Niederau – Tren de vapor del Zillertal – Cascades de Krimml 
– Niederau. Sortida cap a Fügen per agafar el tren de vapor del 
Zillertal a través d’una bonica vall. Sortida cap a les cascades de 
Krimml, les més cabaloses d’Europa. Pensió completa.

Niederau – Großglockner – Kitzbühel – Nierderau. Avui, recorrerem la 
Carretera dels Somnis dels Alps fins a la muntanya més alta del país, el 
Großglockner. De tornada, pararem a Kitzbühel, ciutat medieval. Pensió 
completa.

Niederau – Innsbruck – Wattens – Niederau. Sortida cap al turó de 
Bergisel, a Innsbruck, on visitarem la ciutat i el Tirol Panorama Museu. A 
la tarda, anirem a Wattens, on realitzarem la visita dels Mons de Cristall 
d’Swarovski. Pensió completa.

Nierderau – Castell de Tratzberg – Pertisau – Achenkirch – 
Nierderau. Avui, anirem al Castell de Tratzberg, un dels més bells 
d’Europa. Arribada i trasllat a Pertisau. A la tarda, navegarem fins al 
nord del llac Achensee. Arribada a Achenkirch. Pensió completa.

Nierderau – Oberammergau – Munic – Barcelona – Punts d’origen. 
Esmorzar. Sortida cap a Oberammergau, poble de conte bavarès. 
Sortida cap a l’abadia d’Ettal. Dinar. Trasllat fins a l’aeroport de Munic 
per sortir en el vol directe a les 19.30 hores en direcció Barcelona. 
Arribada prevista a la T1 de l’aeroport de Barcelona a les 21.30 hores. 
Recollida d’equipatges i sortida amb l’autocar cap als punts d’origen. 
Fi dels nostres serveis.

Diumenge 

Dilluns 

Dimarts 

Dimecres 

Dijous 

Divendres 

Dissabte 

2

3

5

4

6

7

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

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

Tirol i 
Salzburg

PREU per persona en hab. doble 
amb taxes incloses des de 

Preu: 1.795€ + 130€  (taxes aèries). 
Compra anticipada: 1.750€ + 130€ (taxes aèries)

Suplement individual 190€. Assegurança anul·lació 
i ampliació cobertures d’assistència 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

1.880€

Data de sortida: 6 i 13 d’agost, 
i 17 de setembre

7
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PREU per persona en hab. doble 
amb taxes incloses des de 

Preu: 2.105€ + 150€  (taxes aèries). 
Compra anticipada: 2.045€ + 150€ (taxes aèries)

Suplement individual 390€. Assegurança anul·lació 
i ampliació cobertures d’assistència 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

2.195€

Data de sortida: 
15 d’agost

7
dies

Eslovènia 
i Ístria

Dimarts

Dimecres 

Barcelona – Ljubljana. Presentació als taulells de Lufthansa de la T1 
de l’aeroport de Barcelona a les 05.40 hores per agafar el vol LH1819 
a les 07.40 hores amb destinació a Ljubljana (via Munic). Arribada 
prevista a les 12.25 hores. Dinar. Visita de la ciutat i trasllat al City 
Hotel Ljubljana 3* o similar. Sopar i allotjament.

Ljubljana – Bled – Llac Bohinj – Vogel – Ljubljana. Sortida cap al llac 
de Bled, on passejarem amb una barca típica. Seguirem cap al castell 
de Bled, on veurem una panoràmica preciosa del llac. A la tarda, 
anirem al llac de Bohinj i pujarem al mont Vogel en telefèric. Retorn a 
Ljubljana. Pensió completa.

1

2

15 d’agost

16 d’agost

Dijous 

Divendres 

Ljubljana – Maribor – Ptuj – Ljubljana. Avui, sortirem cap a Maribor, 
la segona ciutat més gran d’Eslovènia. A la tarda, ens traslladarem 
a Ptuj, la ciutat més antiga del país. Retorn a Ljubljana. Pensió 
completa.

Ljubljana – Piran – Motovun – Opatija. Avui, anirem cap a Piran, situa-
da en l’anomenada Ístria eslovena. Continuarem cap a Motovun, poble 
pintoresc situat en un turó. Sortida cap a Opatija, situada a la riba de 
l’Adriàtic, i trasllat a l’Hotel Liburnia 4* o similar. Pensió completa.

3

4

17 d’agost

18 d’agost

Dissabte 

Diumenge 

Opatija – Rovinj – Vrsar – Porec – Opatija. Aquest dia, anirem 
a Rovinj, una ciutat pintoresca de carrers empedrats. A la tarda, 
gaudirem de la panoràmica del Canal de Lim, un fiord d’uns 11 
kilòmetres. Retorn a Opatija. Pensió completa.

Opatija – Coves de Postojna – Castell de Predjama – Ljubljana. Avui, 
visitarem les coves de Postojna, un paradís subterrani de més de 20 
quilòmetres de recorregut. Continuarem cap al Castell de Predjama, 
enclavat dins la paret de pedra. Sortida cap a Ljubjlana i trasllat al City 
Hotel Ljubljana o similar. Pensió completa.

5

6

19 d’agost

20 d’agost

Dilluns 
Ljubljana – Barcelona. Esmorzar. Gaudirem de temps per conèixer el 
mercat central de Ljubljana. Trasllat fins a l’aeroport per agafar el vol de 
la companyia Lufthansa LH1697 a les 13.05 hores (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. 

7 21 d’agost
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Serveis inclosos: bitllets d’avió, pensió completa, allotjament 
als hotels defi nits, visites defi nides com a incloses, acompanyant 
de Promoviatges 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.

Primer dia Setè dia

Vuitè dia

Segon dia

Tercer dia

Quart dia

Cinquè dia 

Sisè dia

Barcelona - Istanbul. Presentació als taulells de 
facturació de Turkish Airlines de la T1 de l’aeroport de 
Barcelona a les 06.00 hores per sortir en el vol TK1852 a 
les 08.00 hores en destinació Istanbul. Arribada i trasllat 
a l’hotel Radisson President 4* o similar. Dinar. A la tarda, 
farem un passeig per Sultanahmet i veurem la mesquita 
Blava i Santa Sofi a. Retorn a l’hotel. Sopar i allotjament.

Istanbul. Avui, visitarem el Palau Imperial de Topkapi, 
residència ofi cial dels Sultans Otomans. Continuarem a 
Santa Irene. A la tarda, coneixerem l’Hipòdrom Romà i el 
mundialment famós Gran Basar. Pensió completa.

Istanbul. Avui, veurem el Basar de les Espècies, el més 
antic de la ciutat. Continuarem cap a la Mesquita de 
Rustempasa. En acabar, farem un creuer pel Bòsfor. 
A la tarda, visitarem el Palau de Dolmabahce. Pensió 
completa.

Istanbul - Capadòcia. Trasllat a l’aeroport. Vol a Kay-
seri. Arribada i inici de les nostres visites a Capadòcia. 
Començarem visitant la Vall de Devrent i la de Pasabag. 
Continuarem cap a Avanos. A la tarda, veurem el Museu 
a l’Aire Lliure de Göreme. Acabarem el dia a Uchisar, on 
observarem un impressionant castell natural. Trasllat a 
l’hotel Kocak 4* o similar. Pensió completa.

Istanbul. Avui, coneixerem la Nova i Vella Istanbul. A la 
tarda, disposarem de temps lliure per descansar, passejar 
i fer les últimes fotos de la ciutat. Pensió completa.

Capadòcia. Iniciarem el dia visitant la Vall Vermella i la 
Vall Rosa. També visitarem l’antic poble cristià de Cavusin. 
A la tarda, visitarem la Vall dels Coloms. Seguirem cap a 
la ciutat subterrània de Kaymakli. Retorn a l’hotel. Pensió 
completa.

1

2

3

5

4

6

Capadòcia. Avui, visitarem la ciutat subterrània de Derinkuyu. En acabar, 
coneixerem el Caravanserai d’Agzikarahan. A la tarda, anirem a conèixer la 
Vall d’Ihlara. Retorn a l’hotel. Pensió completa.

Capadòcia - Barcelona. Esmorzar. Trasllat a l’aeroport de Kayseri. Sortida 
en el vol TK/2027 a les 11.00 hores via Istanbul cap a Barcelona. Arribada a 
les 17.45 hores a la T1 de l’aeroport de Barcelona. Fi dels nostres serveis.

7

8

Dissabte Divendres 

Dissabte 

Diumenge 

Dilluns 

Dimarts 

Dimecres 

Dijous Dates de sortida: 23 de setembre i 21 d’octubre

Consulta el preu d’aquest viatge a la nostra web, entrant a 
www.promoviatges.cat o escanejant el codi QR.
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Dimecres 

Dijous

Divendres

Divendres

Dissabte

Diumenge 

Dilluns

11 d’octubre

12 d’octubre

13 d’octubre

6 d’octubre

7 d’octubre

8 d’octubre

9 d’octubre

Catània – Etna – Taormina – Catània. Si les condicions meteorològiques ens ho 
permeten, avui veurem el turó Etna: el volcà més alt, i encara actiu, d’Europa. Continuació 
a Taormina. Temps lliure. Retorn a Catània. Pensió completa.

Siracusa – Catània – Barcelona. Esmorzar. Sortida cap a Siracusa i visita d’aquesta ciutat, 
la més gran de l’antiguitat. Dinar. Trasllat a l’aeroport per sortir en el vol de Vueling VY6535.

Barcelona – Palerm. Presentació als mostradors de la 
companyia Vueling, a la T1 de l’aeroport de Barcelona a les 
09.00 hores. Sortida en el vol VY6600 directe a les 10.50 
hores en direcció a Palerm. Arribada prevista a les 12.55 
hores i trasllat a l’hotel (dinar no inclòs). Visita de la ciutat. 
Trasllat a l’Hotel Garibaldi 4* o similar. Sopar i allotjament 
a l’hotel. 

Palerm – Monreale – Palerm. Avui, sortirem cap a 
Montreale per visitar el Claustre Benedictí i la catedral. 
Tornada a Palerm. A la tarda, passejarem pel centre his-
tòric i visitarem els principals monuments com la Capella 
Palatina, la catedral de Palerm o la famosa plaça Pretòria. 
Pensió completa.

Palerm – Cefalú – Palerm. Aquest dia, anirem a Cefalú, 
poble a prop del mar. Temps lliure. Retorn a Palerm. 
Pensió completa.

Palerm – Segesta – Selinunte – Agrigento. Avui, sorti-
rem cap a Segesta per visitar el Temple Dòric. Continua-
ció cap a Selinunte i visita lliure de la zona arqueològica. 
Sortida cap a Agrigento, considerada “la ciutat amb més 
bellesa dels mortals”. Allotjament al Grand Hotel Mose 4* 
o similar. Pensió completa.

Agriento – Piazza Armerina – Catània. Al matí, visita de 
la vall dels temples d’Agriento. Continuació cap a Piazza 
Armerina. A la tarda, visitarem la Vila Romana del Casale. 
Continuació cap a Catània. Allotjament al Katane Palace 
Hotel 4* o similar. Pensió completa.

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

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

1

2

3

4

5

7

8

Dimarts
10 d’octubre

Catània – Noto – Catània. Al matí, coneixerem 
Catània. Sortida cap a Noto per visitar la capital del 
Barroc Sicilià. Retorn a Catània. Pensió completa.

6

Dates de sortida: 6 d’octubre

Consulta el preu d’aquest viatge a la nostra web, entrant a 
www.promoviatges.cat o escanejant el codi QR.
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Serveis inclosos: bitllets d’avió, pensió completa, allotjament 
als hotels defi nits, visites defi nides com a incloses, acompanyant 
de Promoviatges i assegurança ampliada d’assistència en viatge.

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

Dilluns

Dimarts

Dimecres 

Dijous

Divendres 

Dissabte 

Diumenge 

Dilluns

Dimarts 

Barcelona – Ciutat de Guatemala. Presentació a la T1 
de l’aeroport de Barcelona, davant dels mostradors de 
la companyia Iberia a les 07.00 hores. Sortida en el vol 
IB6341 via Madrid. Arribada a l’aeroport de Guatemala a 
les 15.40 hores. Trasllat a l’Hotel Viva Clarion Suites 4* o 
similar. Sopar i allotjament a l’hotel.

Ciutat de Guatemala – Iximche – Llac Atitlan – Pana-
jachel. Avui, sortirem cap a Iximche i visitarem la ciutat 
maia, tresor arqueològic precolombí a l’altiplà occidental 
de Guatemala. Arribarem a Panajachel, a les vores del 
llac Atitlan. Allotjament a l’Hotel Porta del Lago 4* o 
similar. Pensió completa.

Panajachel – San Juan la Laguna – Santiago Atitlan – 
Santa Catarina Palopó – Panajachel. Aquest dia, ens 
embarcarem per conèixer les poblacions més importants 
del llac Atitlan. Arribarem a San Juan la Laguna, poble 
dedicat a l’artesania i als teixits. Seguirem fi ns a Santiago 
Atitlán, població indígena. A la tarda, continuarem cap 
a Santa Catarina Palopó, coneguda per les seves aigües 
termals, abans d’arribar a Panajachel. Pensió completa

Antigua. Avui, coneixerem Antigua, ciutat colonial declarada 
Patrimoni de la Humanitat i considerada com una de les 
més belles de Centreamèrica. A la tarda, podrem veure les 
diferents manifestacions religioses. Pensió completa.

Panajachel – Chichicastenango – Antigua. Avui, és dia de 
mercat a Chichicastenango, un dels més grans i importants 
d’Amèrica central. En acabar, visitarem el seu cementiri. 
A la tarda, trasllat a Antigua. Sopar i allotjament a l’Hotel 
Porta Antigua 4* o similar. Pensió completa.

Antigua – Yaxha – Flores. Trasllat a l’aeroport. Vol a Flores i visita de Yaxha, la gran joia 
maia de l’àrea de Petén. A la tarda, coneixerem l’illa i població de Flores, al mig del llac 
Petén Itzá. Allotjament a l’Hotel Casona del Lago 4* o similar. Pensió completa.

Flores – Tikal – Flores. Avui, coneixe-
rem les restes arqueològiques de Tikal, 
sens dubte, el millor exponent de la 
cultura maia clàssica. Retorn a l’hotel. 
Pensió completa.

Flores – Ciutat de Guatemala – 
Barcelona. Esmorzar pícnic i vol a la 
ciutat de Guatemala. Visita de la capital. 
Dinar. Trasllat a l’aeroport per sortir en el 
vol IB6342 de les 17.10 hores en direcció 
Barcelona (via Madrid). Nit a l’avió.

Barcelona. Arribada prevista a la T1 
de l’aeroport de Barcelona a les 17.20 
hores. Recollida d’equipatges i fi  dels 
nostres serveis.

1

2

3

5

4

6

PREU per persona en hab. doble 
amb taxes incloses des de 

Preu: 3.495€ + 100€  (taxes aèries). 
Compra anticipada: 3.395€ + 100€  (taxes aèries)

Suplement individual 615€. Assegurança anul·lació i ampliació 
cobertures d’assistència 100€. Mínim participants: 14 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

3.495€ 

Dates de sortida: 3 d’abril

7

8

9

Informa’t amb 
més detall

3 d’abril

4 d’abril

5 d’abril

6 d’abril

7 d’abril

8 d’abril

9 d’abril

10 d’abril

11 d’abril
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Serveis inclosos: bitllets d’avió, pensió completa, allotjament 
als hotels defi nits, visites defi nides com a incloses, acompanyant 
de Promoviatges i assegurança ampliada d’assistència en viatge.

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

Dilluns 

Diumenge 

Dilluns 

Dimarts 

Dimecres 

Dijous  

Dimarts 

Dimecres 

Dijous 

Divendres 

Dissabte 

Barcelona – Shiraz . Presentació als mostradors de 
facturació de Turkish Airlines de la T1 de l’aeroport de 
Barcelona a les 08.00 hores. Sortida en el vol TK1854 
en direcció Shiraz (via Istanbul). Arribada prevista a 
les 02.05 hores. Trasllat a l’Hotel Shirazis 4* o similar. 
Allotjament.

Shiraz. Avui, visitarem Shiraz, la capital literària de Persia 
on visitarem les seves mesquites i jardins. A la tarda, 
visita del Mausoleu de Shah Cheragh. Pensió completa. 

Shiraz – Persèpolis – Tomba Hafez – Shiraz. Avui, 
visitarem Persèpolis, un conjunt arqueològic de l’any 
500 aC fundat per Dario I. A la tarda, visitarem la tomba 
del poeta Hafez. Pensió completa.

Yazd. Avui, veurem Yazd, una de les ciutats més antigues 
i històriques d’Iran. Més tard, passejarem pel barri antic. 
Pensió completa.

Shiraz – Pasagard – Abarkuh – Yazd. Aquest dia, sorti-
rem cap a Pasagard, la que va ser la primera capital de la 
dinastia aquemènida. Continuació cap a Abarkuh. Segui-
rem a Yazd, l’anomenada núvia del desert. Allotjament a 
l’Hotel Moshir ol Mamalek 4* o similar. Pensió completa.

Yazd – Meybod – Nain – Esfahan. Aquest dia, sortirem 
cap a Meybod, antiga capital d’Iran. Arribada a Esfahan, 
la perla d’Orient. Allotjament a l’Hotel Piroozy 4* o similar. 
Pensió completa.

1

2

3

5

4

6

PREU per persona en hab. doble 
amb taxes incloses des de 

Preu: 2.335€ + 295€  (taxes aèries). 
Compra anticipada: 2.265€ + 295€  (taxes aèries)

Suplement individual 375€. Assegurança anul·lació i ampliació 
cobertures d’assistència 75€. Visat 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

2.560€

Dates de sortida: 24 d’abril
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Esfahan. Avui, coneixerem Esfahan, un dels principals 
centres de la Ruta de la Seda. Més tard, visitarem el palau 
de Chehel Sotun. Pensió completa.

Esfahan. Avui, seguirem recorrent Esfahan. A la tarda, visitarem la mesquita de 
Jame. En acabar, temps per passejar i fer compres al Gran Basar. Pensió completa.

Esfahan – Kashan – Qom-Teheran. Avui, 
sortida a Kashan. A la tarda, arribarem a la 
ciutat sagrada de Qom. Continuació cap a 
Teheran. Allotjament a l’Hotel Atana 4* o 
similar. Pensió completa.

Teheran. Aquest dia, visitarem Teheran. 
Continuarem cap al Basar, el mercat de 
Tajrish i veurem el Museu Nacional. Més 
tard, visitarem el Palau de Golestàn. 
Trasllat a l’aeroport. Pensió completa. 

Teheran – Barcelona. Trasllat a l’aeroport. 
Sortida en el vol TK875 de les 03.20 
hores a Barcelona (via Istanbul). Arribada 
prevista a la T1 de l’aeroport de Barcelona 
a les 10.20 hores. Recollida d’equipatges i 
fi  dels nostres serveis.

7

8

9

10

11

Informa’t amb 
més detall

24 d’abril

30 d’abril

1 de maig

2 de maig 

3 de maig

4 de maig

25 d’abril 

26 d’abril 

27 d’abril

28 d’abril

29 d’abril
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Serveis inclosos: bitllets d’avió, pensió completa, allotjament 
als hotels defi nits, visites defi nides com a incloses, acompanyant 
de Promoviatges i assegurança ampliada d’assistència en viatge.

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

Diumenge 

Dilluns 

Dimarts 

Dimecres 

Dijous  

Divendres   

Dissabte

Diumenge 

Dilluns 

Dimarts 

Dimecres 

Dijous 

Divendres 

Dissabte 

Barcelona – Osaka. Presentació als taulells de facturació 
de Lufthansa de la T1 de l’aeroport de Barcelona a les 
16.00 hores per sortir en el vol LH1817 a les 18.30 hores 
en direcció Osaka (via Munic). Nit a l’avió. 

Osaka. Arribada prevista a les 17.20 hores a Kansai. 
Trasllat a Osaka. Sopar i allotjament a l’Hotel Sheraton 
Miyako o similar.

Kyoto. Avui, visitarem Kyoto. A la tarda, veurem el San-
tuari Sintoista d’Heian i el barri de Gion. Pensió completa. 

Osaka – Kyoto. Avui, visitarem el castell d’Osaka i 
l’Observatori Harukas 300. Sortida a Kyoto. Arribada a 
l’Hotel Nikko Princess 4* o similar. Pensió completa.

Kyoto – Nara – Kyoto. Aquest dia, anirem a Nara, on 
visitarem el temple Todaiji. Tornada a Kyoto per visitar el 
Santuari Sintoista de Fushimi Inari. Pensió completa.

1

2

3

5

4

6

PREU per persona en hab. doble 
amb taxes incloses des de 

Preu: 6.675€ +450€  (taxes aèries). 
Compra anticipada: 6.485€ + 450€  (taxes aèries)

Suplement individual 1.360€. Assegurança anul·lació i ampliació 
cobertures d’assistència 125€. Opcional excursió a Hiroshima 385€. 
Mínim participants: 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

6.935€

Dates de sortida: 16 de maig i properament 
sortida al novembre
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Kyoto. Visita opcional a Hiroshima i Miyajima: anirem en 
tren bala a Hiroshima, a la tarda, navegarem en ferri fi ns 
a l’illa de Miyajima. Els viatgers que no la facin disposaran 
del dia lliure a Kyoto. Dinar no inclòs.

Kyoto – Kanazawa. Avui, ens desplaçarem a Kanazawa. 
Trasllat i allotjament al Ana Crowne Plaza Kanazawa 
Hotel 4* o similar. Pensió completa.

Kanazawa – Shirakawago – Takayama. Avui, anirem a 
Shirakawago. Més tard, sortida fi ns a Takayama. Trasllat al 
Takayama Green Hotel 4* o similar. Pensió completa.

Takayama – Tsumago – Nagoya – Hakone. Al matí, sortirem en direcció a Tsumago. 
Trasllat a Hakone, i allotjament a l’Hakone Yunohana Prince Hotel o similar, on podrem 
gaudir de les «onsen». Pensió completa.

Hakone – Tokio. Avui, visitarem el Parc Nacional de Hakone i, si el temps ho permet, 
veurem el mont Fuji des de la muntanya Komagatake. Sortida a Tokio y allotjament a 
l’Hotel Grand Nikko Tokyo Daiba  o similar. Pensió completa.

Tokio. Aquest dia, el dedicarem a 
conèixer Tokio. Pensió completa.

Tokio – Nikko – Tokio. Aquest, dia ens 
traslladarem a Nikko, zona de santuaris 
i temples. Tornada a Tokio i temps lliure. 
Pensió completa.

Tokio. Avui, seguirem amb la visita de 
Tokio. Pensió completa.

Tokio – Barcelona. Esmorzar. Trasllat a l’aeroport de Tokio per sortir en el vol LX161 en 
direcció Barcelona (via Zuric) a les 10.45 hores. Arribada prevista a la T1 de l’aeroport de 
Barcelona a les 22.55 hores. Recollida d’equipatges i fi  dels nostres serveis.

7

8

9

10

11

12

13

14

Informa’t amb 
més detall

21 de maig

22 de maig

23 de maig

24 de maig

25 de maig

26 de maig

27 de maig

28 de maig

29 de maig

16 de maig

17 de maig

18 de maig

19 de maig

20 de maig
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Serveis inclosos: consulteu recollida a diferents poblacions, 
bitllets d’avió, pensió completa, allotjament als hotels defi nits, 
visites defi nides com a incloses, acompanyant de Promoviatges 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.

Primer dia 

Segon dia

Tercer dia

Quart dia

Cinquè dia

Sisè dia

Setè dia

Vuitè dia

Punts d’origen – Barcelona – Amman. Recollida amb 
el nostre autocar des dels punts d’origen defi nits per 
traslladar-nos a l’aeroport de Barcelona. Presentació 
als taulells de facturació de Royal Jordanian de la T1 de 
l’aeroport de Barcelona (horari a reconfi rmar). Trasllat i 
allotjament a l’Hotel Crowne Plaza Amman o similar.

Amman – Jerash – Ajlun – Amman. Avui, sortirem cap a 
Jerash, una de les ciutats romanes millor conservades de 
tot el món. A continuació, anirem cap a Ajlun, on visita-
rem el castell del segle XII. A la tarda, tornarem a Amman. 
Pensió completa.

Amman – Castells del Desert – Mar Mort. Avui, dedicarem 
el mati a recórrer els castells, construïts al desert entre 
els segles VII i XI. Continuarem cap al Mar Mort. Arribada 
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. Possibilitat de bany. Pensió 
completa.

Petra. Avui, dedicarem el dia a conèixer la ciutat 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. Temps lliure. Pensió completa.

Mar Mort – Madaba – Mont Nebo – Petra. Al matí, 
ens dirigirem a Madaba. Visitarem l’Església Ortodoxa 
de Sant Jordi, on veurem els meravellosos mosaics. 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 cap a Petra. Arribada al Hayat 
Zaman resort 5* o similar. Pensió completa.

Petra – Desert de Wadi Rum. 
Aquest dia, sortirem cap a 
Wadi Rum. Pararem de camí 
a la “Petita Petra”, situada 
enmig del desert. Recorrerem 
el desert en 4×4, sobre el 
paisatge lunar d’aquest desert. 
Al fi nalitzar la visita, ens 
dirigirem al campament. Sopar 
i allotjament al Sultana Camp o 
similar. Pensió completa.

Wadi Rum – Amman. Sortida cap 
a Amman i dia lliure per gaudir 
de la ciutat. Allotjament a l’Hotel 
Crowne Plaza Amman o similar. 
Pensió completa.

Amman – Barcelona – Punts d’origen. Esmorzar. Trasllat a l’aeroport d’Amman 
per sortir en el vol de Royal Jordanian (horari a reconfi rmar). Arribada, recollida 
d’equipatges i sortida amb el nostre autocar cap els nostres punts d’origen.

1

2

3

5

4

6

PREU per persona en hab. doble 
amb taxes incloses des de 

Preu: 2.125€ + 375€  (taxes aèries). 
Compra anticipada: 2.075€ + 375€  (taxes aèries)

Suplement sortida agost 65€. Suplement individual 580€. Assegurança 
anul·lació i ampliació cobertures d’assistència 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

2.450€

Dates de sortida: 21 i 27 de maig, 13 d’agost 
i 8 d’octubre

7

8

Informa’t amb 
més detall

Diumenge 

Dilluns 

Dimarts 

Dimecres 

Dijous 

Divendres 

Dissabte 

Diumenge 
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Serveis inclosos: bitllets d’avió, pensió completa, allotjament als 
hotels defi nits, visites defi nides com a incloses, acompanyant de 
Promoviatges, visat i assegurança ampliada d’assistència en viatge.

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

Dimecres

Dijous 

Divendres 

Dissabte

Diumenge   

Dilluns   

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres  

Dissabte  

Diumenge  

Dilluns

Dimarts

Barcelona – Madrid – Santiago de Cuba. Presentació als 
mostradors de facturació d’Iberia de la T1 de l’aeroport de Bar-
celona. Sortida en el vol E9827 en direcció Santiago de Cuba 
(via Madrid). Arribada a Santiago i trasllat a l’Hotel Imperial 4* o 
similar. Sopar i allotjament.

Santiago de Cuba. Dia per conèixer la primera capital de 
Cuba. Desplaçament a Cayo Granma. A la tarda, seguirem 
descobrint la ciutat. Pensió completa.

Camagüey. Dedicarem el dia a conèixer aquesta 
població. A la tarda, visitarem el Ballet Clàssic de la 
ciutat. Pensió completa.

Santiago de Cuba – Bayamo – Camagüey. Aquest matí, 
marxarem cap a la Basílica de la Caridad del Cobre, patrona 
de Cuba. Seguirem cap a Bayamo. A la tarda, continuarem 
fi ns a Camagüey. Allotjament a l’Hotel E Santa Maria 4* o 
similar. Pensió completa.

Camagüey – Sancti Spiritus – Trinidad. Avui, sortirem cap 
a Trinidad. A mig camí, visitarem la ciutat colonial de Sancti 
Spíritus. Arribada i allotjament a l’Hotel Mystique la Popa 4* o 
similar. Pensió completa.

1

2

3

5

4

6

PREU per persona en hab. doble 
amb taxes incloses des de 

Preu: 3.910€ + 250€  (taxes aèries). 
Compra anticipada: 3.795€ + 250€  (taxes aèries)

Suplement individual 470€. Assegurança anul·lació i ampliació 
cobertures d’assistència 100€. Mínim participants: 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

4.045€

Dates de sortida: 9 de juny 
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Trinidad. Avui, coneixerem Trinidad, una de les ciutats 
colonials més boniques de Cuba. A la tarda, visita de la 
Hacienda Manaca-Iznaga. Retorn a Trinidad. Pensió completa.

Trinidad – Topes de Collantes – Trinidad. Avui, coneixerem 
el Parc Natural de Topes de Collantes, i ens banyarem a les 
piscines naturals i el salt d’aigua El Rocío. Retorn a Trinidad. 
Pensió completa.

Trinidad – Santa Clara – Remedios – Cayo Santa Maria. Ruta 
cap a Santa Clara. Continuació cap a Remedios. A la tarda, 

Cayo Santa Maria. Dia de relax per gaudir de les aigües paradisíaques del Carib i 
de les instal·lacions de l’hotel. Pensió completa.

Cayo Santa Maria – Cienfuegos – L’Havana. Sortida cap a Cienfuegos. Ens 
embarcarem per descobrir la seva badia fi ns el nucli del Castillo de Jagua. Retorn a 
Cienfuegos i continuació a l’Havana. Allotjament a l’Hotel Palacio de los Corredores 
5* o similar. Pensió completa.

L’Havana. Avui, dedicarem el dia a conèixer la capital del país amb un recorregut 
panoràmic amb cotxes antics. Pensió completa.

L’Havana – Viñales. Sortida cap al Parc Nacional de Viñales. A la tarda, seguirem 
fi ns a Viñales. Trasllat a l’Hotel E Central 3* o similar. Pensió completa.

Viñales – L’Havana – Madrid. Esmorzar. Sortida cap a L’Havana. Temps per fer un 
tomb i acomiadar-nos de la ciutat. Dinar. Sortida a les 22.00 hores. Nit a l’avió.

Madrid – Barcelona. Arribada a l’aeroport de Madrid i connexió amb el vol IB3022 
en direcció Barcelona de les 17.30 hores. Arribada prevista a la T1 de l’aeroport de 
Barcelona a les 18.50 hores. Recollida d’equipatges i fi  dels nostres serveis.
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Informa’t amb 
més detall

14 de juny

15 de juny

16 de juny

17 de juny

18 de juny

19 de juny

20 de juny

21 de juny

22 de juny

9 de juny

10 de juny

11 de juny

12 de juny

13 de juny

arribada a Cayo Santa Maria. Sopar i allotjament a l’Hotel Royalton Cayo Santa 
Maria 5* o similar. Pensió completa.
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Serveis inclosos: bitllets d’avió, pensió completa, allotjament 
als hotels defi nits, visites defi nides com a incloses, acompanyant 
de Promoviatges i assegurança ampliada d’assistència en viatge.

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

Primer dia 

Segon dia

Tercer dia

Quart dia

Cinquè dia

Sisè dia

Setè dia

Vuitè dia

Novè dia

Desè dia

Barcelona – Nova Delhi. Presentació als taulells 
de facturació de Lufthansa de la T1 de l’aeroport de 
Barcelona a les 05.40 hores per sortir el vol LH 1819 
de les 07.40 hores en direcció Nova Delhi (via Munic). 
Arribada prevista a les 23.30 hores i trasllat a l’Hotel 
The Suryaa 5* o similar. Allotjament a l’hotel.

Nova Delhi. Avui, visitarem la ciutat vella i la part mo-
derna de Delhi. Finalitzarem al temple Sij Bangla Sahib. 
Pensió completa.

Delhi – Samode – Jaipur. Aquest dia, sortirem cap a la 
província de Rajasthan. De camí, ens aturarem a Samode 
i, a continuació, ens traslladarem a Jaipur. Trasllat a l’Hotel 
Radisson City Center 5* o similar. Pensió completa.

Jaipur – Fatehpur Sikri – Agra. Avui, la nostra ruta ens 
portarà fi ns a Agra. Realitzarem una parada a la ciutat 
mongola de Fatehpur Sikri. Arribada a Agra i trasllat a l’Ho-
tel Courtyard by Marriot 5* o similar. Pensió completa.

Jaipur: Fort Amber. Avui, anirem a l’antiga capital dels 
Maharajàs de Jaipur per visitar el Fort Amber. Tornada a 
Jaipur i temps lliure. Pensió completa.

Agra. Aquest dia, gaudirem d’una de les 7 meravelles 
del món: el Taj Mahal. A la tarda, visitarem el Fort Roig 
de la ciutat. Pensió completa.

Agra – Delhi – Benarés (Varanasi). Trasllat a Delhi i vol a 
Benarés, la ciutat sagrada de l’Índia. Allotjament a l’Hotel 
Radisson 5* o similar. Pensió completa. Opcional: sortida 
amb un guia local fi ns als ghats, situats a la vora del riu 
Ganges per gaudir de la cerimònia religiosa d’Aarti (15€). 

Benarés (Varanasi). Abans de la sortida del sol, anirem al riu Ganges per gaudir dels 
rituals que els peregrins realitzen als ghats. Avui, dedicarem el dia a gaudir de la ciutat i 
les seves cerimònies sagrades. Pensió completa.

Benarés – Nova Delhi. Esmorzar. Al matí, anirem a Sarnath. Trasllat a l’aeroport de 
Benarés per sortir en vol domèstic a Delhi.

Nova Delhi – Barcelona. Arribada prevista a la T1 de l’aeroport de Barcelona a les 11.50 
hores. Recollida d’equipatges i fi  dels nostres serveis.

1

2

3

5

4

6

PREU per persona en hab. doble 
amb taxes incloses des de 

Preu: 2.755€ + 105€  (taxes aèries). 
Compra anticipada: 2.675€ + 105€  (taxes aèries)

Suplement sortida agost 65€. Suplement individual 325€. Assegurança 
anul·lació i ampliació cobertures d’assistència 75€. Visat 125€. Opcional 
visita als ghats de Benarés 15€. Mínim participants: 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

2.780€

Dates de sortida: 2 d’agost i 11 de setembre

7

8

9

10

Informa’t amb 
més detall
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Serveis inclosos: bitllets d’avió, esmorzars i dinars (segons programa), 
allotjament als hotels defi nits, visites defi nides com a incloses, 
acompanyant de Promoviatges, visat i assegurança ampliada 
d’assistència en viatge.

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

Dijous

Divendres 

Dissabte

Diumenge 

Dilluns

Dimarts 

Dimecres 

Dijous 

Divendres 

Dissabte 

Diumenge  

Barcelona – Washington. Presentació als taulells de 
facturació de United Airlines de la T1 de l’aeroport de 
Barcelona per sortir en el vol directe UA 991 de les 12.00 
hores en direcció a Washington. Arribada i trasllat a 
l’Holiday Inn Central 4* o similar. Sopar i allotjament.

Washington. Dedicarem tot el dia a conèixer Washin-
gton, visitant la Casa Blanca, el Mall, Georgetown, el 
cementiri d’Arlington... Mitja pensió.

Washington – Lancaster (comunitat Amish) – Nova 
York. Avui, anirem a Lancaster, per conèixer com viuen 
els Amish. Sortida a Nova York. Trasllat a l’hotel Riu 
Plaza New York Times Square 4*. Mitja pensió.

Nova York. Aquest dia, visitarem els barris de Midtown 
i l’Upper Manhattan, a través dels quals descobrirem 
Central Park. Mitja pensió.

Nova York. Avui, podrem gaudir d’una missa de 
gòspel a Harlem, i recorrerem el barri aquest barri 
multicultural. Mitja pensió.

Nova York. Avui, visitarem Lower Manhattan, on 
coneixerem la Zona Zero, Wall Street i Battery Park. 
Més tard, pujarem fi ns a Little Italy i Chinatown. 
Mitja pensió.

Nova York (opcional Boston). De manera opcional, qui 
vulgui podrà realitzar una excursió a Boston en autocar. 
Qui decideixi quedar-se a Nova York, podrà seguir visitant 
la ciutat amb el guia. Mitja pensió.

Nova York. Al matí, visitarem el conegut Chelsea 
Market, el High Line i el Village. Mitja pensió.

Nova York (opcional Niàgara). De manera opcional, qui vulgui podrà realitzar una 
excursió a les cascades del Niàgara. Qui decideixi quedar-se a Nova York, podrà 
seguir visitant la ciutat amb el guia. Mitja pensió.

Nova York – Barcelona. Dedicarem el dia a descobrir alguns dels barris més 
característics de Manhattan com són el Bronx, Queens i Brooklyn. Trasllat a l’aeroport 
de Newark per sortir en el vol directe de United Airlines a les 19.05 hores. Nit a l’avió.

Barcelona. Arribada prevista a l’aeroport de Barcelona a les 09.00 hores. 
Recollida d’equipatges i fi  dels nostres serveis.

1
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4

6

PREU per persona en hab. doble 
amb taxes incloses des de 

Preu: 4.345€ + 285€  (taxes aèries). 
Compra anticipada: 4.220€ + 285€  (taxes aèries)

Suplement individual 2.065€. Assegurança anul·lació i ampliació 
cobertures d’assistència 100€. Visat ESTA 25€. Opcional excursió a Boston 
160€. Opcional excursió Niàgara consultar preu. Mínim participants: 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

4.505€

Dates de sortida: 3 d’agost
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Informa’t amb 
més detall

3 d’agost

4 d’agost 

5 d’agost 

6 d’agost 

7 d’agost

8 d’agost 

9 d’agost 

10 d’agost

11 d’agost

12 d’agost

13 d’agost
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Uganda,
la perla d’Àfrica

Serveis inclosos: bitllets d’avió, pensió completa, allotjament 
als hotels defi nits, visites defi nides com a incloses, acompanyant 
de Promoviatges i assegurança ampliada d’assistència en viatge.

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

Dijous 

Divendres 

Dissabte

Diumenge   

Dilluns   

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres 

Dissabte 

Diumenge 

Dilluns 

Dimarts 

Dimecres 

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.

Entebbe. Arribada a Entebbe. Avui, visitarem Kasenyi Village, 
petit reducte de pescadors ubicat al llac Victòria. Allotjament 
al Precious Guesthouse o similar. Pensió completa.

Murchison Falls NP. Avui, farem un safari al sector nord del 
parc. Caminada fi ns a la part alta de les cascades Murchison. 
Allotjament al Pakuba Safari Lodge o similar. Pensió 
completa.

Entebbe – Ziwa – Murchion Falls NP. Després d’esmorzar, 
sortirem cap al Santuari de Rinoceronts de Ziwa, a Nakitoma. 
Allotjament al Pakuba Safari Lodge o similar. Pensió completa.

Murchison  Falls NP – Hoima. Avui, seguirem cap a Hoima i 
visitarem la petita vila de pescadors de Kibiro. Tornada a Hoima 
i allotjament al Hoima Cultural o similar. Pensió completa.

1

2

3

5

4

6

PREU per persona en hab. doble 
amb taxes incloses des de 

Preu: 4.995€ + 495€  (taxes aèries). 
Compra anticipada: 4.850€ + 495€  (taxes aèries)

Suplement individual 650€. Assegurança anul·lació i ampliació 
cobertures d’assistència 125€. Visat 50€. Entrada per veure els 
primats 900€. 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

5.345€

Dates de sortida: 12 d’agost

61

Murchison Falls NP – Kibale NP. Avui, sortirem cap al Parc 
Nacional de Kibale i visitarem el santuari de la zona pantanosa 
de Bigodi. Allotjament al Guereza Canopy Lodge. Pensió 
completa.

Kibale NP – Queen Elizabeth NP. Aquest dia, anirem al Parc 
Nacional Bosc de Kibale, que alberga una de les poblacions 
de ximpanzés més importants del planeta. Més tard, sortida 
cap al Parc Nacional de Queen Elizabeth. Allotjament al 
Buff alo Lodge o similar. Pensió completa.

Queen Elizabeth NP. A primera hora, farem un safari a l’àrea 
de Kasenyi o a la península de Mweya. A la tarda, farem un 

Queen Elizabeth NP – Ishasha. Avui, sortirem cap a Ishasha, al sector sud del Parc 
Nacional de Queen Elizabeth. Allotjament al Enjojo Lodge o similar. Pensió completa.

Ishasha – Bwindi NP. Aquest dia, sortirem cap al Parc Nacional del Bosc 
Impenetrable de Bwindi, un dels darrers refugis del goril·la de muntanya. 
Allotjament previst Four Gorilla Lodge o similar. Pensió completa.

Bwindi NP – Nit Bunyonyi Lake. Avui, és el dia on farem l’esperat trekking 
per veure en el seu hàbitat els goril·les de muntanya, a Bwindi o a Mgahinga. 
Allotjament al Lake Bunyonyi Rock Resort o similar. Pensió completa.

Bunyonyi – Lake Mburo NP. Aquest dia, sortirem cap al Parc Nacional del Llac 
Mburo. Allotjament al Rwakobo Rock Cottages o similar. Pensió completa. 

Lake Mburo – Entebbe. Al matí, ens dirigirem a Entebbe. Dinar. Trasllat a 
l’aeroport. Sortida en el vol QR1384 de les 17.30 hores via Doha. Nit a l’avió.

Entebbe – Barcelona. Arribada prevista a l’aeroport de Barcelona a les 07.30 
hores. Recollida d’equipatges i fi  dels nostres serveis.
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Informa’t amb 
més detall

17 d’agost

18 d’agost

19 d’agost

20 d’agost

21 d’agost

22 d’agost

23 d’agost

24 d’agost

25 d’agost

12 d’agost

13 d’agost

14 d’agost

15 d’agost

16 d’agost

safari amb barca pel canal de Kazinga. Allotjament al Buff alo Lodge o similar. 
Pensió completa.
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Islàndia

63

Serveis inclosos: bitllets d’avió, pensió completa, allotjament 
als hotels defi nits, visites defi nides com a incloses, acompanyant 
de Promoviatges i assegurança ampliada d’assistència en viatge.

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

Dimarts 

Dimecres 

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Barcelona – Reykjavík. Presentació als mostradors de 
facturació de Vueling de la T1 de l’aeroport de Barcelona 
a les 16.30 hores per sortir en el vol VY8560 de les 18.25 
hores en direcció a Reykjavik. Arribada prevista a les 
21.00 hores i trasllat a l’Hotel Reykjavik Lights o similar. 
Allotjament a l’hotel.

Reykjavík – Costa Sud d’Islàndia. Iniciarem la nostre 
ruta cap a la Costa Sud d’Islàndia, on veurem les cascades 
Seljalandsfoss i Skógafoss. A la tarda, veurem la platja de 
Reynisfjara, al poble de Vik. Trasllat a l’Hotel Skaftafell o 
similar. Pensió completa.

Regió Sud – Jökulsarlon – East�jords. Avui, visitarem 
el Parc Nacional d’Skaftafell, on podrem arribar fi ns al 
braç glacial d’Svínafellsjökull. Embarcarem en un vaixell 
amfi bi i navegarem entre icebergs davant la glacera de 
Jökulsarlon. Trasllat a l’Hotel the Cliff  o similar. 
Pensió completa.

Akureyri – Dettifoss – Godafoss – Husafell. Al matí, farem 
un passeig per Akureyri. A la tarda, veurem les cascades 
Dettifoss i Godafoss. Trasllat a l’Hotel Husafell o similar. 
Pensió completa.

East�jords – Mývatn – Crater Viti – Akureyri. Avui, anirem 
al famós centre termal de Mývatn, on ens banyarem. Més 
tard, continuació al famós cràter circular de Viti. També 
visitarem Dimmuborgir. Allotjament a l’Hotel Kea o similar. 
Pensió completa.

Husafell – Península Snaefellsnes. Avui, viatjarem a la península Snaefellsnes. 
Veurem la muntanya volcànica de Kirkjufell, el poble pescador d’Hellissandur 
i recorrerem el Parc Nacional d’Snæfelles. A la tarda, visitarem la platja de 
Gatklettur. Allotjament a l’Hotel B59 o similar. Pensió completa.

Península Snaefellsnes – Reykjavik. 
Sortida cap al Parc Nacional Thingvellir. 
Continuació cap als famosos llocs 
d’Strokkur, guèiser que entra en erupció 
cada 7 minuts, i la cascada de Gullfoss. A 
la tarda, ruta a Reykjavik. Allotjament a 
l’Hotel Klettur o similar. Pensió completa. 

Reykjavik – Barcelona. Esmorzar. Avui, 
veurem la península de Reykjanes. Dinar. 
Trasllat a l’aeroport. Sortida en vol VY8561 
de les 21.45 hores.

Barcelona. Arribada prevista a Barcelona a les 04.05 hores. 
Recollida d’equipatges i fi  dels nostres serveis.

1
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4

6

PREU per persona en hab. doble 
amb taxes incloses des de 

Preu: 3.750€ + 75€  (taxes aèries). 
Compra anticipada: 3.650€ + 75€  (taxes aèries)

Suplement individual 820€. Assegurança anul·lació i ampliació 
cobertures d’assistència 100€. 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

3.725€

Dates de sortida: 15 d’agost
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Informa’t amb 
més detall

15 d’agost

16 d’agost

17 d’agost

18 d’agost

19 d’agost

20 d’agost

21 d’agost

22 d’agost

23 d’agost
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Costa Rica

65

Informa’t amb 
més detall

Serveis inclosos: bitllets d’avió, pensió completa, allotjament 
als hotels defi nits, visites defi nides com a incloses, acompanyant 
de Promoviatges i assegurança ampliada d’assistència en viatge.

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

PREU per persona en hab. doble 
amb taxes incloses des de 

Preu: 4.290€ + 115€  (taxes aèries). 
Compra anticipada: 4.165€ + 115€  (taxes aèries)

Suplement individual 795€. Assegurança anul·lació i ampliació 
cobertures d’assistència 125€. Mínim participants: 14 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

4.280€

Dates de sortida: 15 d’agost
Diumenge 

Dilluns

Dimarts   

Dimecres    

Dijous

Divendres 

Dissabte

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres  

Dissabte 

Barcelona – San José de Costa Rica. Presentació als mostra-
dors de facturació d’Iberia de la T1 de l’aeroport de Barcelona 
a les 06.00 hores. Sortida en el vol IB6317 en direcció San 
Jose (via Madrid). Arribada prevista a les 14.30 hores. Trasllat a 
l’Hotel Sleep Inn 4* o similar. Sopar i allotjament.

San José – Parc Nacional Tortuguero. Avui, sortirem 
cap al Parc de Braulio Carrillo fi ns arribar al Parc Nacional 
Tortuguero. Gaudirem de la fauna de la zona. Arribada 
al Pachira Lodge o similar. A la tarda, visita del poble de 
Tortuguero. Pensió completa. 

Parc Nacional Tortuguero – Arenal. Avui, descobrirem 
el volcà Arenal. Arribada a l’Hotel Arenal Paraiso o similar. 
Pensió completa.

Parc Nacional Tortuguero. Visita del parc amb una 
embarcació a motor, mentre observem els animals: cocodrils, 
mones, óssos mandrosos, lloros... Pensió completa.

Arenal. Aquest matí, gaudirem d’un Sky Tram i un Sky Trek (no 
obligatori), activitat que consisteix en passejar per sobre dels 
arbres en una plataforma o vagoneta. Sortida cap a la zona 
d’Ecotermales. Pensió completa.

1

2

3

5

4

6

Volcán Arenal – R.B. Monteverde. Avui, passejarem per la 
zona nord-est del volcà. En acabar, sortirem en direcció al Parc 
Nacional Monteverde. Arribada al Resort El Establo o similar. 
Pensió completa.

R.B. Monteverde. Visita de la Reserva Biològica de Monteverde 
on veurem colibrís, tucans, així com una varietat de fauna 
autòctona. A la tarda, recorrerem 3 km pels senders i ponts 
penjants de Selvatura Park. A la nit, qui vulgui podrà conèixer la 
vida nocturna al bosc amb un guia. Pensió completa.

R.B. Monteverde – Parc Nacional 
Manuel Antonio. Avui, farem una ruta 
pel riu Tàrcoles, per trobar els grans 
cocodrils. Arribada a l’Hotel Si como No 
4* o similar. Pensió completa.

Parc Nacional Manuel Antonio. Visita 
del Parc Nacional Manuel Antonio, una 
de les joies del sistema de parcs del 
país. Pensió completa.

Parc Nacional Manuel Antonio – San José. 
Avui, sortirem cap a San José. Visita de la 
ciutat. Allotjament a l’Hotel Sleep Inn o 
similar. Pensió completa.

San José. Visita Volcà Poas – Barcelona. Esmorzar. Avui, veurem el cim del 
Volcà Poas i la llacuna de Botos. Trasllat  a l’aeroport per sortir en el vol IB6314 en 
direcció Barcelona (via Madrid) a les 16.00 hores. Nit a bord. Pensió completa.

Barcelona. Arribada prevista a la T1 l’aeroport de Barcelona a les 13.45 hores. 
Recollida d’equipatges i fi  dels nostres serveis.
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20 d’agost

21 d’agost

22 d’agost

23 d’agost

24 d’agost

25 d’agost

26 d’agost

15 d’agost

16 d’agost

17 d’agost

18 d’agost

19 d’agost
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Índia del sud

67

Informa’t amb 
més detall

Serveis inclosos: bitllets d’avió, pensió completa, allotjament 
als hotels defi nits, visites defi nides com a incloses, acompanyant 
de Promoviatges i assegurança ampliada d’assistència en viatge.

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

PREU per persona en hab. doble 
amb taxes incloses des de 

Preu: 2.960€ + 440€  (taxes aèries). 
Compra anticipada: 2.875€ + 440€  (taxes aèries)

Suplement individual 630€. Assegurança anul·lació i ampliació 
cobertures d’assistència 100€. Visat 125€. Mínim participants: 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

3.315€

Dates de sortida: 20 d’agost i 18 de setembreSisè dia

Setè dia

Vuitè dia   

Novè dia

Desè dia

Onzè dia

Primer dia 

Segon dia

Tercer dia

Quart dia

Cinquè dia

Barcelona – Chennai. Presentació als taulells de facturació de 
Qatar Airways de la T1 de l’aeroport de Barcelona per sortir en 
el vol QR138 de les 09.30 hores en direcció Chennai (via Doha). 
Nit a l’avió.

Chennai – Mahabalipuram. Arribada prevista a Chennai 
a les 03.50 hores i trasllat a l’Hotel The Raintree o similar. 
Allotjament i descans. A la tarda, visitarem Mahabalipuram, 
poble costaner, i els cinc Ratha, temples monolítics. Pensió 
completa. 

Mahabalipuram – Chennai – Tiruchirapalli (Trichy). Al matí, 
visitarem Chennai, capital de la regió de Tamil Nadu i quarta 
població més gran de l’Índia. Trasllat en tren fi ns a Tiruchirapalli. 
Arribada a l’Hotel Courtyard by Marriott o similar. Pensió 
completa. 

Mahabalipuram – Kanchipuram – Mahabalipuram. Avui, 
visitarem Kanchipuram, una de les set ciutats santes de l’Índia. 
Retorn a Mahabalipuram. Pensió completa. 

Trichy – Tanjore – Madurai. Al matí, visitarem Tiruchirapalli, on 
veurem els primers temples dràvides plens de fi gures i colors. 
En acabar, marxarem cap a Tanjore. A la tarda, visitarem el 
temple de Brahadeeswara. Sortida cap a Madurai. Arribada i 
trasllat a l’Hotel Heritage 5* o similar. Pensió completa. 

1

2

3

5

4

6
Madurai. Avui, coneixerem Madurai, una de les ciutats més 
antigues de l’Índia del sud, veurem el temple Meenakshi Mandir. 
Més tard, farem un passeig en tuk-tuk. Pensió completa. 

Madurai – Periyar. Al matí, recorrerem els camps d’arròs fi ns 
arribar a la zona de muntanya de la regió de Kerala. Instal·lació 
a l’Hotel Spice Village 4* o similar. A la tarda, farem un safari al 
jardí de les espècies. Pensió completa. 

Periyar – Kumarakom. Avui, sortirem cap a Kumarakom, popular destinació 
turística. Arribada i trasllat a l’Hotel Coconut Lagoon 4* o similar. Més tard, farem 
un creuer pel Llac Vembanad, el més gran de l’estat de Kerala. Pensió completa. 

Kumarakom – Allepey – Cochin. 
Avui, farem un passeig en Shikara 
pels famosos backwaters de 
Kerala. Seguirem per carretera 
d’Allepey a Cochin. Arribada i 
trasllat a l’Hotel Crowne Plaza 
Kochi 5* o similar. Pensió 
completa. 

Cochin. Aquest dia, coneixerem 
Cochin. Al capvespre, assistirem 
a un espectacle de Danses 
Kathakali al centre cultural. 
Trasllat a l’aeroport per sortir 
en el vol QR517 de les 03.55 
hores en direcció Barcelona 
(via Doha). Nit a l’avió. Pensió 
completa. 

Cochin – Barcelona. Arribada prevista a la T1 de l’aeroport de Barcelona a les 
14.20 hores. Recollida d’equipatges i fi  dels nostres serveis.

7
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11
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Informa’t amb 
més detall

Serveis inclosos: bitllets d’avió, mitja pensió, allotjament als 
hotels defi nits, visites defi nides com a incloses, acompanyant de 
Promoviatges i assegurança ampliada d’assistència en viatge.

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

Diumenge 

Dilluns 

Dimarts 

Dimecres 

Dijous  

Divendres   

Dissabte

Diumenge 

Dilluns 

Dimarts 

Dimecres

Dimecres 

Dijous 

Divendres 

Dissabte 

Barcelona - Los Angeles. Presentació als mostrador 
d’Iberia de la T1 de l’aeroport de Barcelona a les 11.00 
hores. Sortida en el vol IB2623 directe a Los Angeles. 
Arribada a les 18:10 hores. Assistència i trasllat a l’Hotel 
Doubletree by Hilton los Angeles Downtown o similar. 
Sopar i allotjament.

Los Angeles – Grand Canyon. A primera hora, sortirem 
cap al Grand Canyon, fent un tram de la mítica Ruta 66. 
Allotjament a l’hotel Grand Canyon Plaza o similar. Mitja 
pensió (dinar no inclòs).

Los Angeles. Avui, realitzarem una visita panoràmica del 
centre de Los Angeles. A la tarda, veurem les platges de 
Venice i la localitat de Santa Mònica. Mitja pensió (dinar 
no inclòs).

Grand Canyon. Aquest matí, observarem el Grand Canyon 
des dels miradors. Mitja pensió (dinar no inclòs). Opcional: 
sobrevol en helicòpter sobre el Grand Canyon de 30 
minuts de durada.
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PREU per persona en hab. doble 
amb taxes incloses des de 

Preu: 6.995€ + 100€  (taxes aèries). 
Compra anticipada: 6.795€ + 100€ (taxes aèries)

Suplement individual 1.805€. Assegurança anul·lació i ampliació cobertures d’assistència 
125€. Visat ESTA 25€. Opcional sobrevol en helicòpter 275€. Mínim participants: 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

6.895€ Data de sortida: 
4 d’octubre

Grand Canyon – Monument Valley – Page. Desplaçament 
a Monument Valley, que recorrerem en 4x4. Continuació a 
Page. Arribada a l’hotel Best western View of lake Powell 
o similar. Mitja pensió (dinar no inclòs).

Page – Horseshoe Bend - Antelope Canyon - Bryce 
Canyon. Avui, veurem Horseshoe Bend. Continuarem cap a 
Antelop Canyon. A la tarda, arribarem a Bryce Canyon, parc 
únic de formacions rocoses. Més tard, ens desplaçarem a 
l’Hotel Ruby’s Inn o similar. Mitja pensió (dinar no inclòs).

Bryce Canyon – Zion National Park – Las Vegas. Avui, ens 
desplaçarem fi ns a l’estat de Utah. La nostra ruta ens portarà a 
Zion Park. Continuarem fi ns a Las Vegas. Allotjament a l’Hotel 
Sahara Las Vegas o similar. Mitja pensió (dinar no inclòs).

Las Vegas. Al matí, passejarem amb el nostre guia per Las Vegas Strip, conegut com The 
Strip, el cor de la ciutat dels casinos. A la tarda–nit veurem Old Las Vegas. Mitja pensió 
(dinar no inclòs).

Las Vegas – Fresno. Esmorzar a l’hotel. Dia de ruta. Deixarem l’estat de Nevada i 
recorrerem l’Estat de California fi ns arribar a Fresno. Allotjament a l’hotel BW Village Inn 
o similar. Mitja pensió (dinar no inclòs).

Fresno – Yosemite National Park - Monterey. Avui, coneixerem el Parc Nacional de 
Yosemite. A la tarda, marxarem en direcció Monterey. Allotjament a l’hotel Best western 
Plus Victoria Inn o similar. Mitja pensió (dinar no inclòs).

Monterey – San Francisco. Avui, descobrirem Monterey. En acabar, farem la famosa 
Ruta 17 Mile Drive. Continuarem per Silicon Valley fi ns arribar a San Francisco. 
Allotjament a l’Hotel Riu Plaza Fishermans Wharf o similar. Mitja pensió (dinar no inclòs).

San Francisco. Iniciarem el dia fent una visita panoràmica pels diferents barris de la 
ciutat. A la tarda, anirem a Alcatraz. Retorn a San Francisco. Mitja pensió (dinar no inclòs).

San Francisco. Aquest dia, veurem el Golden Gate, el parc Muir Woods i Sausalito. 
Mitja pensió (dinar no inclòs).

San Francisco – Barcelona. Esmorzar. Matí lliure. Trasllat a l’aeroport. Sortida en el vol 
IB6174 de les 17.50 hores  a Barcelona via Madrid. Nit a l’avió.

 Barcelona. Arribada a l’aeroport del Prat a les 17.00 hores. Fi dels nostres serveis.
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8 d’octubre

9 d’octubre

10 d’octubre

11 d’octubre

12 d’octubre

13 d’octubre

14 d’octubre

15 d’octubre

16 d’octubre

17 d’octubre

18 d’octubre

4 d’octubre

5 d’octubre

6 d’octubre

7 d’octubre
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Informa’t amb 
més detall

Serveis inclosos: bitllets d’avió, pensió completa, allotjament als 
hotels defi nits, visites defi nides com a incloses, acompanyant de 
Promoviatges, visat i assegurança ampliada d’assistència en viatge.

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

Dijous 

Divendres  

Dissabte 

Diumenge 

Dilluns 

Dimarts 

Dimecres 

Dijous

Divendres 

Dissabte

Diumenge 

Diumenge  

Dilluns 

Dimarts 

Dimecres 

Barcelona – Hanoi. Presentació als taulells de facturació 
de Singapore Airlines de la T1 de l’aeroport de Barcelona 
a les 07.00 hores per sortir en el vol SQ377 de les 10.40 
hores en direcció Hanoi (via Singapur). Nit a l’avió.

Hanoi. Avui, visitarem Hanoi, la capital moderna de 
Vietnam. Pensió completa.

Hanoi. Arribada prevista a Hanoi a les 11.40 hores i 
trasllat al The Q Hotel 4* o similar. Visita de la ciutat. 
Sopar i allotjament.

Hanoi – Ha Long. Al matí, ens desplaçarem fi ns a la 
Badia de Ha Long, des d’on pujarem a bord d’un creuer 
Indochina Sails. Pensió completa.
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PREU per persona en hab. doble 
amb taxes incloses des de 

Preu: 4.450€ + 95€  (taxes aèries). 
Compra anticipada: 4.325 € + 95€ (taxes aèries)

Suplement individual 845€. Assegurança anul·lació i ampliació cobertures d’assistència 
125€. Visat d’entrada a Cambodja 30 USD. Mínim participants: 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

4.420€ Data de sortida: 
15 d’octubre

Ha Long – Hanoi – Hoi An. Avui, visitarem la Cova de les 
Sorpreses (Sung Sot). Trasllat a l’aeroport de Hanoi, per 
agafar un vol intern fi ns a Da Nang. Arribada i trasllat a 
Hoi An, on ens allotjarem al Bel Marina Hoi An Resort 4* 
o similar. Pensió completa.

Hoi An – Ba Na Hill – Hoi An. Avui, coneixerem Hoi An. 
Trasllat a Ba Na Hill. Retorn a Hoi An. Pensió completa.

Hoi An – Hué. Al matí, coneixerem les arts tradicionals de Hoi 
An. Més tard, ens desplaçarem amb vaixell fi ns a l’illa de Cam 
Thanh. A la tarda, veurem el pas de Hai Van i Lang Co. Arribada a 
Hué i trasllat al Thanh Lich Hotel 4* o similar. Pensió completa.

Hué. Avui, descobrirem la ciutat de Hué, amb la Pagoda 
Thien Mu, l’Antiga Ciutat Imperial i les Tombes Imperials de 
Tuc Duc i Khai Dinh. Pensió completa.

Hué – Saigon. Trasllat a l’aeroport de Da Nang per agafar un vol intern en 
direcció a Ho Chi Minh, antigament coneguda com Saigon. Arribada a la 
ciutat i trasllat a  Mai House Saigon Hotel 5* o similar. Pensió completa.

Saigon – Mekong – Saigon. Avui, anirem fi ns al cor del Delta de Mekong 
fi ns a Cai Be, on veurem les seves vies fl uvials i els canals més petits. 
Retorn a Saigon. Pensió completa.

Saigon – Siem Reap. Al matí, farem l’excursió a Cu Chi. A la tarda, ens 
desplaçarem a Siem Reap. Trasllat a l’Hotel Sokha Angkor 5* o similar. 
Pensió completa.

Siem Reap. Avui, visitarem Angkor Thom i Angkor Wat, sens dubte, la joia 
i el símbol nacional de Cambodja. Pensió completa.

Siem Reap. Aquest matí, viurem la cerimònia de benedicció al Wat 
Damnak, pagoda budista. A la tarda, visitarem els Temples del grup 
Roluos. Pensió completa.

Siem Reap. Esmorzar. Trasllat a l’aeroport de Siem Reap per sortir en el vol 
SQ 165 de les 16.10 hores en direcció a Barcelona (via Singapur). Nit a l’avió.

Siem Reap – Barcelona. Arribada prevista a la T1 de l’aeroport de 
Barcelona a les 08.30 hores. Recollida d’equipatges i fi  dels nostres serveis.7
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19 d’octubre

20 d’octubre

21 d’octubre

22 d’octubre

23 d’octubre

24 d’octubre

25 d’octubre

26 d’octubre

27 d’octubre

28 d’octubre

29 d’octubre

15 d’octubre

16 d’octubre

17 d’octubre

18 d’octubre
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Serveis inclosos: bitllets d’avió, pensió completa, allotjament als 
hotels defi nits, visites defi nides com a incloses, acompanyant de 
Promoviatges, visat i assegurança ampliada d’assistència en viatge.

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

Diumenge 

Dilluns 

Dimarts 

Dimecres 

Dijous

Dissabte

Divendres 

Diumenge 

Barcelona – El Caire – Aswan. Presentació a l’aeroport 
de Barcelona, als mostradors de facturació d’Egyptair. 
Facturació i embarcament en el vol amb destinació al 
Caire. Arribada i trasllat a la motonau M/S Alhambra 5* 
standard. Nit a bord.

Aswan. Al matí, visita al Temple de Philae, dedicat a la 
deessa Isis. A la tarda, passeig en faluca, típica embarcació 
de vela o amb llanxa motor pel riu Nil. Nit a bord. Pensió 
completa.

Aswan – Kom Ombo – Edfu. Durant el dia d’avui, visitarem 
els Temples d’Abu Simbel, la més increïble i bella construcció 
de la història egípcia. Inici de la navegació cap a Kom Ombo. 
Arribada i visita a l’únic temple dedicat a les dues divinitats: 
Horoeris i Sobek. Continuació de la navegació fi ns a Edfu. Nit 
a bord. Pensió completa.

Luxor – El Caire. Al matí, visita a la Necròpoli de Tebes, 
que inclou la Vall dels Reis, el temple de Hatshepsut i 
els Colossos de Memnon. A l’hora convinguda, trasllat 
a l’aeroport per embarcar en el vol d’Egyptair amb 
destinació El Caire. Arribada i trasllat a l’hotel Conrad 5*. 
Pensió completa.

Edfu – Luxor. Arribada a Edfu i visita al Temple del deu 
Horus, un dels més bells i ben conservats. Continuació 
amb el creuer rumb a Luxor, visita del Temple de Luxor. 
Nit a bord. Pensió completa.

El Caire. Al matí, visita 
de la ciutat que inclou 
el Museu Egipci i la 
Fortalesa de Saladí amb 
la Mesquita d’Alabastre 
de Mohamed Alí. A la 
tarda, visita del Basar de 
Khan el Khalili. Pensió 
completa.

El Caire. Al matí, visita panoràmica a la Necròpoli de Gizeh, on es troben les 
Piràmides dels faraons de la IV dinastia. A la tarda, visita a les necròpolis de 
Memphis i Sakkara. Pensió completa.

El Caire – Barcelona. 
Esmorzar. Trasllat a 
l’aeroport i embarcament 
en vol d’Egyptair amb 
destinació a Barcelona. 
Arribada i fi  dels nostres 
serveis.
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5 de novembre

6 de novembre

7 de novembre

8 de novembre

9 de novembre

11 de novembre

10 de novembre

12 de novembre

Dates de sortida: 5 de novembre

Consulta el preu d’aquest viatge a la nostra web, entrant a 
www.promoviatges.cat o escanejant el codi QR.
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Informa’t amb 
més detall

Serveis inclosos: bitllets d’avió, pensió completa, allotjament als 
hotels defi nits, visites defi nides com a incloses, acompanyant de 
Promoviatges, visat i assegurança ampliada d’assistència en viatge.

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

Divendres 

Dissabte 

Diumenge 

Dilluns 

Dimarts 

Dimecres 

Dijous

Divendres 

Dissabte

Diumenge 

Dilluns 

Dimarts  

Dimecres 

Dissabte 

Diumenge  

Dilluns  

Barcelona – Dubai. Presentació als taulells de facturació de 
la companyia Emirates de la T1 de l’aeroport de Barcelona a 
les 18.00 hores. Sortida en el vol EK188 de les 20.25 hores en 
direcció a Auckland (via Dubai). Nit a l’avió.

Auckland – Muriwai – Auckland. Arribada a Auckland i trasllat 
a l’Hotel Grand Millenium 4* o similar. Dinar. Visita de la ciutat. 
Sopar i allotjament.

Dubai – Auckland. Arribada a l’aeroport de Dubai a les 06.00 
hores i connexió fi ns a Auckland.

2

3

PREU per persona en hab. doble 
amb taxes incloses des de 

Preu: 11.275€ +120€  (taxes aèries). 
Compra anticipada: 10.950 € + 120€ (taxes aèries)

Suplement individual 1.885€. Assegurança anul·lació i ampliació cobertures d’assistència 
135€. Visat 75€. Opcional sobrevol en helicòpter 325€. Mínim participants: 12 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

11.070€ Data de sortida: 
18 de novembre

Rotorua. Aquest dia, anirem al parc termal Wai-O-Tapu i visitarem 
Te Puia, coneguda per les piscines en ebullició, guèisers i pous de 
fang bullint. Pensió completa.

Rotorua – Christchurch – Kaikoura. Trasllat a l’aeroport de 
Rotorua per agafar un vol intern en direcció a Christchurch. 
Trasllat a Kaikoura. Trasllat a l’Hotel Sudima Kaikoura 4* o similar. 
Pensió completa.

Kaikoura – Nelson – Kaiteriteri. Avui, anirem a la badia de 
Kaikoura, on agafarem un vaixell per albirar les balenes i els dofi ns 
Dusky. Arribada a Nelson, i continuació a Kaiteriteri. Trasllat a 
l’Hotel Kimi Ora Eco Resort 4* o similar. Pensió completa.

Kaiteriteri – Abel Tasman – Kaiteriteri. Al matí, farem una 
excursió al Parc Nacional Abel Tasman, on farem un creuer. 
Retorn a Kaiteriteri. Pensió completa.

Kaiteriteri – Punakaiki. Avui, anirem a Cape Fouldwind, on 
veurem una colònia de foques al seu ambient natural. Arribada a 
Punakaiki. Allotjament a l’Hotel Ocean View Retreat 4* o similar. 
Pensió completa.

Punakaiki – Franz Josef. Avui, anirem a Franz Josep, 
Greymouth i Hokitika. Trasllat al Scenic Hotel Franz Josef 
Glacier 4* o similar. A la tarda, visitarem la glacera de Franz 
Josef. Pensió completa. Opcional: sobrevol de les glaceres 
Fox i Franz Josef.

Franz Josep – Wanaka. Avui, visitarem el llac Matheson. 
Més tard, ens desplaçarem fi ns a Wanaka. Trasllat a l’Hotel 
Oakridge Resort Wanaka 4* o similar. Pensió completa.

Wanaka – Te Anau. Aquest dia, anirem a Te Anau. Trasllat al 
Distinction Te Anau Hotel & Villas 4* o similar. Pensió completa.

Te Anau – Milford Sound – Queenstown. Avui, veurem el 
Milford Sound. Desplaçament a Queenstown i trasllat a 
l’Hotel Novotel Queenstown 4* o similar. Pensió completa.

Queenstown. Dia per visitar Queenstown. Pensió completa.

Queenstown – Mount Cook. Avui, descobrirem el Mount Cook i la glacera 
Tasman. Trasllat a l’Hotel The Hermitage Aoraki Mount Cook 4* o similar. 
Pensió completa.

Mount Cook – Christchurch. Al matí, vorejarem els llacs Pukaki i Tekapo. A la 
tarda, ruta a Christchurch. Trasllat a l’Hotel Novotel Christchurch Cathedral 
Square 4* o similar. Pensió completa.

Christchurch – Dubai. 
Esmorzar. Visita 
de la ciutat. Dinar. 
Trasllat a l’aeroport de 
Christchurch per sortir 
en el vol EK413 a les 
18.20 hores en direcció 
Dubai. Connexió en 
el vol directe cap a 
Barcelona. Nit a l’avió.

Dubai – Barcelona. Arribada prevista a l’aeroport de Barcelona a les 
12.25 hores. Recollida d’equipatges i fi  dels nostres serveis.
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24 de novembre

25 de novembre

26 de novembre

27 de novembre

28 de novembre

29 de novembre

30 de novembre

1 de desembre

2 de desembre

3 de desembre

4 de desembre

5 de desembre

6 de desembre

18 de novembre

19 de novembre

20 de novembre

1

Dimecres

Dijous

Dimarts 
Auckland. Avui, visitarem Auckland i el Parc Nacional de Muriwai. 
Pensió completa.

5

4

6

Auckland – Waitomo – Rotorua. Avui, anirem a Waitomo i 
Rotorua, zona per descobrir la fascinant cultura maori i les aigües 
termals. Trasllat al Novotel Rotorua Lakeside 4* o similar. Pensió 
completa.

22 de novembre

23 de novembre

21 de novembre



Dijous

Divendres
Diumenge

Punts d’origen – Uzès – Joyeuse. Sortida a primera hora del matí 
des dels nostres punts de recollida en direcció a Uzès, una de les 
joies de la Provença francesa. Dinar. A la tarda, farem una visita 
guiada aquesta localitat on observarem el seu llegat renaixentista, 
torres i palaus d’aquella època, la catedral de Saint Theodorit 
i l’església de Saint Etienne. Sortida cap a Joyeuse. Sopar i 
allotjament a l’Hotel Les Cedres 3* o similar.

Joyeuse: pobles de l’Ardèche i la Gruta de la Cocalière. Farem 
una ruta per descobrir els llocs més emblemàtics de l’Ardèche  
acompanyats d’un guia local. Visitarem Aubenas, situada sobre un 
cim rocallós; Vals-les-Bains, un antic balneari on podrem veure un 
guèiser que arriba fins a 15 metres d’alçada; i Vogüé, un dels pobles 
més bonics de França. Després seguirem cap a Labeaume, conegut 
pels jardins penjats construïts pels pagesos. Descobrirem la Gruta 
de la Cocalière, una cova singular que amaga diversos gorgs. A 
la sortida, un petit tren ens portarà al punt de partida. Retorn a 
l’hotel. Pensió completa.

2

PREU per persona en hab. doble 
des de 

Preu base en habitació doble: 890€ 
Preu majors de 60 anys: 865€

Suplement individual 115€. Assegurança 
anul·lació i cobertures d’assistència 20€. 
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

865€

4
dies

1

Serveis inclosos: autocar de llarg recorregut, 
recollida des de diferents poblacions, pensió 
completa, allotjament a l’hotel definit, visites 
definides com a incloses, acompanyant de Pro-
moviatges i assegurança 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.

Data de sortida:
6 d’abril

Ardèche 
i Uzès

Joyeuse – Pont d’Arc – Gorges de l’Ardèche – Saint Quentin la Poterie 
– Punts d’origen. Esmorzar. Sortida cap al Pont d’Arc, la porta natural de 
les Gorges de l’Ardèche. Seguirem cap a Saint Quentin la Poterie, el poble 
provençal dels ceramistes. Dinar. Retorn als nostres punts d’origen i fi dels 
nostres serveis.

4

6 d’abril 8 d’abril

9 d’abril

7 d’abril

Dissabte 
Joyeuse: Parc Natural de les Cevenes: Tren de vapor – Jardí de Bambú 
de Prafrance – Maison Rouge. Sortida cap al Parc Natural de les 
Cevenes, reserva de la biosfera per la UNESCO. Des d’Andouze agafarem 
el tren de vapor de finals del segle XIX que ens portarà fins a Saint Jean 
du Gard. Visitarem la Maison Rouge, el museu de les Valls de les Cevenes. 
Més tard, visitarem el Jardí de Bambú de Prafrance, “la Bambouserie”, un 
increïble jardí exòtic únic a Europa. Retorn a l’hotel. Pensió completa.

3 Dijous

Dissabte

Divendres

Diumenge

Dilluns

Punts d’origen – Marvejols – Clermont-Ferrand. Sortida dels 
nostres punts de recollida en direcció al Massís Central Francès. 
Arribada a Marvejols i dinar. Visita d’aquesta població, ciutat reial 
fortificada. Destaquem la porta de Soubeyran, la plaça Cordesse i les 
seves façanes i balcons. Continuació cap a Clermont-Ferrand, capital 
de l’Alvèrnia. Trasllat a l’Hotel Holiday Inn Clermont Ferrand 4* o 
similar. Sopar i allotjament.

Clermond-Ferrand – Le Puy en Velay – Brioude – Clermont-Fe-
rrand. Sortida cap a Le Puy-en-Velay, punt de partida de la Via Po-
diensis. Coneixerem el centre històric i la catedral de Nostra Senyora 
de l’Anunciació, que forma el punt més alt de la ciutat. Temps lliure. 

Annecy - Yvoire - AnnecyClermond-Ferrand – Llac de Pavin i 
Besse – Clermond-Ferrand. Sortida cap al Llac de Pavin, d’origen 
volcànic ubicat a l’interior d’un antic cràter. Trasllat a Besse, poble de 
carrerons empedrats. Veurem l’església de Saint Andre, l’exterior del 
castell du Bailli i les muralles. Retorn a Clermont-Ferrand. A la tarda, 
farem la visita guiada. Tarda lliure. Pensió completa.

Clermont-Ferrand – Puy de Dôme – Vulcania – Clermont-Ferrand. 
Avui, descobrirem els volcans de l’Alvèrnia, un tresor natural únic a 
Europa. Al matí, pujarem a bord del Panoramiques des Dômes, un fe-
rrocarril cremallera que ens portarà fins al Puy-de-Dôme, que culmina 
amb 1.465m. Continuarem cap a Vulcania, parc dedicat al vulcanisme i 
a l’aventura de la Terra. Tornada a Clermont-Ferrand. Pensió completa.

Clermont-Ferrand – Issoire – Millau – Punts d’origen. Esmorzar. Sor-
tida en direcció a Issoire, ciutat d’art i història. De tornada, pararem a 
Millau. Dinar. Retorn als nostres punts d’origen i fi dels nostres serveis.

2

4

5

PREU per persona en hab. doble 
des de 

Preu base en habitació doble: 885€ 
Preu majors de 60 anys: 860€

Suplement individual abril 165€. Suplement 
individual agost 180€. Assegurança anul·lació 
i cobertures d’assistència 20€. Mínim partici-
pants: 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

860€

5
dies

1

3 Serveis inclosos: autocar de llarg recorregut, recollida 
des de diferents poblacions, pensió completa, allotja-
ment a l’hotel definit, visites definides com a incloses, 
acompanyant de Promoviatges i assegurança 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.

Dates de sortida:
6 d’abril i 24 d’agost

Alvèrnia,

Retorn a Clermont-Ferrand. Parada en ruta a Brioude, ciutat solejada i 
acolorida. Retorn a l’hotel. Pensió completa.
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volcans

CONSULTEU ELS PUNTS DE RECOLLIDA CONSULTEU ELS PUNTS DE RECOLLIDA



Dijous Dimarts

Dissabte
Dijous

Divendres
Dimecres

Diumenge

Divendres

Dissabte

Punts d’origen –  Rodez. Sortida des dels nostres punts d’origen 
en direcció a l’Aveyron. Arribada a Rodez i dinar. Visita guiada 
de la ciutat, d’habitatges medievals i cases d’estil renaixentista. 
Destaquem la visita de la catedral de Notre-Dame, una de les 
catedrals gòtiques més impressionants al sud de França. Sortida cap 
a Salles la Source. Allotjament a l’Hotel Oustal Pont-Les Bains 3* o 
similar. Sopar i allotjament.

Punts d’origen – Auch. Sortida a primera hora del matí des dels 
nostres punts d’origen en direcció al Gers, terra de mosqueters on 
vibra el record de d’Artagnan. Dinar. Visitarem el centre històric 
d’Auch i passejarem pels seus carrerons pintorescs. Trasllat a 
l’hotel de France 3* o similar. Sopar i allotjament a l’hotel.

Najac – Villefranche de Rouergue – Belcastel. Avui, visitarem la 
vila medieval de Najac, classificada entre els pobles més bonics de 
França. Visitarem aquesta població, penjada damunt d’una cresta 

Auch – La Romieu – Lectoure – Lombez – Auch. Avui, sortirem 
en direcció a la Romieu, fundada per dos monjos que tornaven 
d’un pelegrinatge a Roma. Continuació del nostre recorregut cap a  
Lectoure. Seguirem cap a Lombez, ciutat antiga que es remunta a 
l’època romana. Retorn a Auch. Pensió completa.

Conques – Bozuls. Avui, sortirem en direcció a Conques, un dels 
pobles més bells de França amb passat medieval. Visitarem l’Abadia 
de Sainte-Foy, una de les més grans del romànic. Sortida cap a 
Bozouls, el bonic poble situat al “Trou de Bozouls”, un gran canó en 
forma de ferradura. A continuació, anirem cap a Salles la Source, on 
ens espera un sorprenent salt d’aigua al bellmig del poble. Tornada a 
l’hotel. Pensió completa.

Auch – Abadia de Flaran – Chateau de Cassaigne – Condom – 
Larressingle – Fourcès – Auch. Sortida cap a l’Abadia de Flaran i 
visita d’aquesta abadia. Continuarem el nostre recorregut cap al 
Château de Cassaigne. Seguirem cap a l’antiga vila episcopal de 
Condom, capital de l’Armanyac. Seguirem cap a Fourcès i el petit 
poble fortificat de Larressingle. Retorn a Auch. Pensió completa.

La Couvertoirade – Punts d’origen. Esmorzar. Sortida cap a La 
Couvertoirade. Visitarem aquest bonic poble situat al Parc Natural 
Regional de Grans Causses. Del seu passat templer conserva un conjunt 
fortificat extraordinari: portes fortificades, el castell templer de finals 
del segles XII, els carrerons empedrats, les cases de pedra típiques i les 
velles mansions. Dinar. Retorn als punts d’origen i fi dels nostres serveis.

Auch – Lavardens – Lupiac – Palmeraie du Sarthou – Auch. Sortida a 
primera hora del matí en direcció Lavardens, poble medieval amb un im-
ponent castell. Continuarem el nostre recorregut cap a Lupiac. Després, 
visitarem de la Palmeraie de Sarthou, premiada amb l’etiqueta de jardí 
excepcional. Retorn a Auch. Pensió completa.

Auch – Toulouse – Punts d’origen. Esmorzar. Sortida cap a Toulouse, la 
ciutat rosa. Visita guiada d’aquesta ciutat que compta amb un patrimoni 
excepcional. Dinar. Retorn als nostres punts d’origen. Fi dels nostres 
serveis.

2

2
4

4

5

78

PREU per persona en hab. doble 
des de 

Preu base en habitació doble: 715€ 
Preu majors de 60 anys: 695€

Suplement individual 150€. Assegurança anul·la-
ció i cobertures d’assistència 25€. Mínim partici-
pants: 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

695€

4
dies

1 1

3

3

Serveis inclosos: autocar de llarg recorregut, reco-
llida des de diferents poblacions, pensió completa, 
allotjament a l’hotel definit, visites definides com a 
incloses, acompanyant de Promoviatges i assegu-
rança bàsica d’assistència en viatge.

Serveis inclosos: autocar de llarg recorregut, reco-
llida des de diferents poblacions, pensió completa, 
allotjament a l’hotel definit, visites definides com a 
incloses, acompanyant de Promoviatges i assegu-
rança 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.

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

Data de sortida:
6 d’abril
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rocosa excepcionalment llarga. Veurem una granja d’ànecs típica de 
la zona, on podrem conèixer l’elaboració del foie gras i gaudir d’una 
degustació. Continuarem fins a Villefranche de Rouergue, classificada 
com a vila d’art i història. Seguirem cap a Belcastel, a la vora del riu 
Aveyron, un pintoresc poble de postal amb un imponent castell del 
segle XV. Retorn a Rodez. Pensió completa.

6 d’abril

7 d’abril

8 d’abril

9 d’abril

Gers,
terra de 
mosqueters

5
dies

Data de sortida:
25 d’abril i 11 d’octubre 

Consulta el preu d’aquest viatge a la nostra 
web, entrant a www.promoviatges.cat 
o escanejant el codi QR.

CONSULTEU ELS PUNTS DE RECOLLIDACONSULTEU ELS PUNTS DE RECOLLIDA



DivendresPrimer dia

Dissabte

Segon dia
Diumenge

Tercer dia

Dimarts

Punts d’origen – Cavaillon. Sortida dels nostres punts de recollida 
en direcció a Cavaillon, reserva de la Biosfera per la UNESCO. Dinar. 
Visita de la ciutat, el barri jueu i la seva sinagoga. Trasllat a l’Hotel 
Du Parc 3*  o similar. Sopar i allotjament.

Punts d’origen – Albi. Sortida a primera hora del matí dels nostres 
punts de recollida definits en direcció a la Frontera amb França. 
Arribada a Albi, ciutat natal d’Henri de Toulouse-Lautrec. Dinar. 
A la tarda, començarem la nostra visita de la ciutat episcopal, 
de la qual destaquem la catedral de Santa Cecília. Continuarem 
el nostre recorregut guiat pel Vell Albi: el Pont Vell, la Collégiale 
i el Claustre de Sant Salvi i les seves cases medievals. Sopar i 
allotjament a l’hotel Ibis Styles Albi Centre Le Theatro 3* o similar.

Cavaillon – Lourmarin – Pobles de muntanya del Luberon – 
Cavaillon. Sortida cap a Lourmarin, un dels pobles més bells de 
França. A la tarda, realitzarem la visita guiada dels pobles enfilats a la 
muntanya del Luberon. Oppède Le Vieux és un dels més encantadors, 
aferrat al cim d’un turó. Arribada a Menerbes, vila fortificada. 
Acabarem a Bonnieux. Retorn a Cavaillon. Pensió completa.

Albi – Cordes-sur-ciel – Albi. Al matí, ens desplaçarem fins a 
Cordes-sur-ciel, una meravella medieval situada damunt d’un turó. 
Realitzarem la visita guiada d’aquesta joia del segle VII. A la tarda, 
podrem visitar el museu Toulouse-Lautrec, amb més de 1.000 
obres del geni postimpressionista. El museu es troba dins del 
Palau de la Berbie, el qual pot presumir de ser un dels més antics 
de França. Si el temps ens ho permet, realitzarem un passeig 
en gavarra que ens oferirà insòlites panoràmiques del patrimoni 
d’Albi. Pensió completa.

Cavaillon – Roussillon – Mines de Bruoux – Gordes – Abadia de 
Sénanque – Cavaillon. Sortida cap a Roussillon, poble de l’ocre 
per excel·lència. El Sender dels Ocres ens oferirà un espectacle 
inèdit gràcies a la seva terra amb reflexes cridaners. Seguirem cap 
a les Mines de Bruoux, un laberint de galeries de més de 40km de 
llarg i 15m d’alçada únic a Europa. Trasllat a Gordes, poble penjat 
d’un turó. Continuarem cap a l’Abadia de Sénanque, obra d’art 
cistercenc. Retorn a Cavaillon. Pensió completa.

Albi – Gaillac – Castelnau-de-Montmiral – Puycelsi – Punts 
d’origen. Esmorzar. Avui, ens traslladarem a Gaillac. Coneixerem 
els seus carrerons plens de vida i els seus nombrosos monuments 
com l’església de Sant Pere o la plaça del Griffoul. Continuarem 
cap a Castelnau-deMontmiral, poble medieval considerat un dels 
més bells de França. Seguirem la nostra ruta a Puycelsi, inclosa 
a la llista de ‘les plus beaux villages de France’, juntament amb 
Castelnau-de-Montmiral. Finalitzarem les nostres visites en un 
típic celler de la zona. Dinar. Retorn als nostres punts d’origen. Fi 
del viatge i dels nostres serveis.

2

2

PREU per persona en hab. doble 
des de 

Preu base en habitació doble: 845€ 
Preu majors de 60 anys: 820€

Suplement individual 170€. Assegurança anul·la-
ció i cobertures d’assistència 20€. Mínim partici-
pants: 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

820€

5
dies

11

Serveis inclosos: autocar de llarg recorregut, 
recollida des de diferents poblacions, pensió 
completa amb aigua, allotjament a l’hotel 
definit, visites definides com a incloses, acom-
panyant de Promoviatges i assegurança bàsica 
d’assistència en viatge.

Serveis inclosos: autocar de llarg recorregut, 
recollida des de diferents poblacions, pensió 
completa amb aigua, allotjament a l’hotel 
definit, visites definides com a incloses, acom-
panyant de Promoviatges i assegurança 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.

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

Data de sortida:
23 de juny

Luberon, 
el cor de la 
Provença

Cavaillon – Les Baux de Provence – Punts d’origen. Esmorzar. 
Sortida en direcció a Les Baux de Provence. Visitarem les Carrières de 
Lumières, una antiga pedrera de pedra calcària amb una innovadora 
combinació de llum i so. Temps lliure. Dinar. Retorn als punts d’origen 
i fi dels nostres serveis.

5

23 de juny
Dissabte

26 de juny

27 de juny

24 de juny

Diumenge
25 de juny

Dilluns
Dilluns
Cavaillon – Museu de la Lavanda – Isle Sur la Sorgue – Fontaine 
de Vaucluse – Cavaillon. Avui, visitarem el museu de la Lavanda. 
Després, anirem a un celler típic de la zona i realitzarem un tast. 
Continuarem cap a l’Isle Sur la Sorgue, on realitzarem un recorregut 
amb el petit tren. Seguirem cap a la Fontaine de Vaucluse, on 
trobarem el naixement del riu Sorgue. Retorn a l’hotel. Pensió 
completa.

4

3

3
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Albi, 
Cordes i 
Gaillac

3
dies

Data de sortida:
13 de maig, 3 de juny 
i 2 de setembre

Consulta el preu d’aquest viatge a la nostra 
web, entrant a www.promoviatges.cat 
o escanejant el codi QR.

CONSULTEU ELS PUNTS DE RECOLLIDACONSULTEU ELS PUNTS DE RECOLLIDA



Alta Savoia 
amb 
Chamonix

El 
Matarranya
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5
dies

3
dies

Dimarts 

Dimecres 

Dijous
Punts d’origen – Calaceit – Cretes – Beseit – Vall-de-roures. 
Recollida amb el nostre autocar als punts d’origen definits i 
sortida en direcció 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. 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·lació, sopar i 
allotjament a l’hotel el Salt. 

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 on visitarem 
l’església de Santa Maria. A la tarda, anirem a Penya -Roja de 
Tastavins, pintoresca població de cases blasonades i balcons de 
fusta. Retorn a Vall-de-roures. Pensió completa.

Vall-de-roures – Horta de Sant Joan – Punts d’origen. 
Esmorzar. Avui, visitarem Horta de Sant Joan amb guia local, 
una bonica població de cases esglaonades que amaguen un 
conjunt arquitectònic i renaixentista considerat Bé Cultural 
d’Interès Nacional. Visitarem el Centre Picasso. Dinar a 
Tarragona. A la tarda, retorn als nostres punts d’origen.

2

1

Serveis inclosos: autocar de llarg recorregut, 
recollida des de diferents poblacions, pensió 
completa amb aigua, allotjament a l’hotel 
definit, visites definides com a incloses, acom-
panyant de Promoviatges i assegurança 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.

3 d’octubre

4 d’octubre

5 d’octubre3

Data de sortida: 
3 d’octubre

Data de sortida: 
27 d’agost i 24 de setembre

Consulta el preu d’aquest viatge a la nostra 
web, entrant a www.promoviatges.cat 
o escanejant el codi QR.

Consulta el preu d’aquest viatge a la nostra 
web, entrant a www.promoviatges.cat 
o escanejant el codi QR.

Primer dia

Segon dia

Tercer dia

Cinquè dia

Punts d’origen – Pierrelatte – Annecy. Sortida a primera hora 
del matí dels nostres punts de recollida definits en direcció a 
Pierrelatte. Dinar. A l’hora convinguda, continuarem el nostre 
recorregut cap a Annecy, la bella i petita Venècia de Savoia i dels 
Alps Francesos. Arribada a l’Hotel B.W. International 3* o similar. 
Sopar i allotjament

Annecy – Yvoire – Annecy. Sortida cap a Yvoire, població medieval 
del segle XIV situada a la riba francesa del llac Léman. Realitzarem 
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’aquesta ciutat. Pensió completa.

Annecy – Gorges du Fier – Chambéry – Annecy. Avui, visitarem les 
Gorges du Fier, situades molt a prop d’Annecy, al cor de la natura. 
Descobrirem aquest lloc únic i preservat a través d’unes passarel·les 
fixades a la immensa paret rocosa. Continuació cap a Chambéry, 
antiga capital dels Ducs de Savoia Destaquem la visita del Castell 
dels ducs de Savoia. Retorn a Annecy. Pensió completa.

2

1

Serveis inclosos: autocar de llarg recorregut, 
recollida des de diferents poblacions, pensió 
completa, allotjament a l’hotel definit, visites 
definides com a incloses, acompanyant de Pro-
moviatges i assegurança 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.

Annecy – Orange – Punts d’origen. Esmorzar. Sortida cap a 
Orange, petita ciutat romana amb un Arc del Triomf i el seu antic 
Teatre romà. Dinar. Retorn als nostres punts d’origen i fi dels 
nostres serveis.

5

Diumenge Dimecres

Dijous
Dilluns

Dimarts

Quart dia
Annecy – Chamonix – Annecy. Sortida cap a Chamonix, bressol 
de l’alpinisme mundial i centre vacacional des de fa segles. 
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 Gruta del Gel. A 
la tarda, arribada a Chamonix i temps lliure. Retorn a Annecy. 
Pensió completa.

4

3
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Primer dia

Segon dia

Tercer dia

Quart dia

Cinquè dia

Punts d’origen – Toulouse – Vitrac. Sortida dels nostres punts de 
recollida en direcció a Toulouse. Dinar. Passejada pel centre històric 
de la “ciutat rosa” de carrers estrets, edificis de maons, patis interiors 
i torres medievals. Continuació cap a Vitrac. Arribada a l’Hotel 
Plaisance 3* o similar. Sopar i allotjament.

Vitrac: Sarlat La Caneda, Castell de Beynac i Jardins de Marqueys-
sac. Sortida cap a Sarlat, ciutat d’origen medieval amb un bonic 
mercat considerada una de les més boniques de França. A la tarda, vi-
sitarem el Castell Medieval de Beynac, des d’on podrem gaudir d’unes 
impressionants vistes. En acabar, anirem als jardins de Marqueyssac, 

Vitrac: Rouffignac, La Roque Saint-Christophe i La Roque 
Gageac. Avui, visitarem la cova prehistòrica de Rouffignac, famosa 
per les seves representacions gravades o dibuixades de mamuts. 
Continuarem cap a La Roque Saint-Christophe, un mur de pedra 
calcària i vuitanta metres d’alt. Seguirem cap a La Roque Gageac, 
un poblet de bellesa singular on farem un passeig en una barcassa 
típica. Pensió completa.

Vitrac: Coves de Padirac i Rocamadour. Sortida cap a les Coves de Pa-
dirac, les més importants de França, on navegarem pel riu subterrani al 
llarg de les seves galeries. Acabada la visita, anirem cap a Rocamadour, 
el poble que està incrustat a la roca de forma impressionant. A la tarda, 
visitarem aquesta ciutat medieval. Retorn a Vitrac. Pensió completa.

Vitrac – Carcassone – Punts d’origen. Esmorzar. Sortida a primera hora 
del matí cap a Carcassone, situada a la riba dreta de l’Aude, on podrem 
fer una passejada pel seu centre medieval. Dinar. Retorn als punts d’ori-
gen i fi dels nostres serveis.
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Serveis inclosos: autocar de llarg recorregut, recollida 
des de diferents poblacions, pensió completa, allotja-
ment a l’hotel definit, visites definides com a incloses, 
acompanyant de Promoviatges i assegurança bàsica 
d’assistència en viatge.

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

Dates de sortida:
11 d’octubre

Perigord 
negre i 
Rocamadour

Vi
at

ge
s 

en
au

to
ca

r

romàntics i pintorescos, que són un mirador sobre la vall de Dordonya i 
compten amb més de 150.000 arbres i arbustos. Pensió completa.

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

Consulta el preu d’aquest viatge a la nostra 
web, entrant a www.promoviatges.cat 
o escanejant el codi QR.

CONSULTEU ELS PUNTS DE RECOLLIDA
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Descobreix els mercats de Nadal de dues de les ciutats més boniques a la riba 
del Danubi. Visitaràs Viena, on la màgia de l’Advent es respira a cada racó de la 
ciutat: l’ajuntament impressionantment il·luminat, les seves places, carrerons 
i palaus... A Budapest gaudiràs de dues ciutats en una: la boscosa Buda, que 
amb el seu castell gaudeix de les millors vistes del Danubi, i el monumental 
barri de Pest. La seva elegància imperial combina amb els mercats de la plaça 
Vörösmarty o el de la Basílica de Sant Esteve, oferint un preciós espectacle 
nadalenc.

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 
Baviera, i Augsburg, la ciutat natal del pare de Mozart, completen aquest 
viatge màgic.

Descobreix Praga, la “ciutat de les cent torres”, que s’omple de vida quan 
arriba l’època dels mercats de Nadal. Passeja i respira la història del seu 
nucli antic, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Durant 
aquestes dates, es respira un encant d’allò més especial! La il·luminació i la 
seva decoració exquisida la converteixen en una de les ciutats més boniques 
d’Europa per passar aquestes dates.

El Nadal és un dels millors moments per visitar Munic, per gaudir de 
l’indiscutiblement 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 població bavaresa d’Oberammergau. Els frescos de les seves façanes 
t’impressionaran!

Dresden acull el mercat de Nadal més antic d’Alemanya, el Striezelmarkt, amb gran 
varietat de paradetes que ofereixen elements decoratius i productes artesanals 
típics de la regió de la Saxònia. Creuant cap a Polònia es troba 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.

Desembre és el moment ideal per gaudir de l’esperit nadalenc d’Irlanda amb el 
seu vi especiat, la xocolata calenta, les picades de fruita i les llums màgiques. 
A Belfast trobarem el mercat de Nadal més tradicional, el centre de Galway 
s’engalana amb llums càlides i boniques parades de fusta i la famosíssima 
Guinness Storehouse ens sorprendrà amb la seva transformació més nadalenca. 
No ens oblidarem de les visites imprescindibles de l’Illa Esmeralda, com són els 
penya-segats de Moher o la Calçada del Gegant. Gaudiu d’un ambient màgic amb 
nadales, música en directe i felicitat per tot arreu.

Viena i Budapest Nuremberg

Praga Tirol i Baviera

Dresden i Wroclaw Nadal a Irlanda

Mercats de Nadal Mercats de Nadal

Mercats de Nadal Mercats de Nadal

Mercats de Nadal Mercats de Nadal



88

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’enamoraran del tot!

Flandes és bressol de grans artistes, i compta amb un patrimoni històric 
extraordinari. En aquestes dates, les decoracions exquisides, llums, màgia i tradició 
fan viure l’època propera a Nadal amb especial alegria. Passeja per Anvers, Bruges, 
Malines, Lovaina, Brussel·les i Gant i viu l’esperit nadalenc d’una forma ben singular, 
gaudint de l’excepcional ambient i de la gastronomia local. Animat a descobrir la 
cara més càlida de l’hivern!

Toulouse es vesteix de Nadal al desembre. Amb el seu gran mercat a la Place du 
Capitole, que té el nom de Village de Noel, hi trobaràs artesanies, joguines i sobretot la 
gastronomia més típica de la zona. No hi falten les il·luminacions nadalenques, que són 
les més boniques del Sud de França. Molt a prop, a Montauban, es celebra el Festival 
de les Llanternes Xineses, una joia de la cultura tradicional xinesa que es remunta a 
la dinastia Tang que consisteix en el desplegament de 2.500 fanalets gegants. Un 
esdeveniment únic a Europa que no et pots perdre!

Montpellier és una ciutat vibrant amb una barreja d’arquitectura antiga i 
contemporània, on passaràs de carrerons medievals als edifi cis més moderns amb 
obres de Ricardo Bofi ll, Jean Nouvel o Zaha Hadid. El seu mercat de Nadal, amb 
productes artesans, joguines tradicionals, joies i gastronomia, compta amb tot 
tipus d’espectacles de llum i música. Deixa’t sorprendre pels santons, fi gures 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.

Alsàcia

Brussel·les i Flandes

Montpellier i Nadal 
a la Provença 

Toulouse i la festa de les 
llanternes de Montauban 

Mercats de Nadal

Mercats de Nadal

Mercats de Nadal

Mercats de Nadal
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Tot això és el que podem 
organitzar per a tu

La lluna de mel 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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Xile t’ofereix experiències úniques: l’observació 
del cel al capvespre en el desert més àrid 
del món i glaceres mil·lenàries a les zones 
més australs del planeta. Anima’t a viure-ho: 
visitarem el desert d’Atacama, el Parc Nacional 
de Torres del Paine i farem un recorregut 
amb el vaixell Skorpios per les glaceres de la 
Patagònia. T’agradarà el caràcter obert dels 
xilens i la modernitat que es respira a Santiago 
de Xile. No t’ho pots perdre!

Quan pensem en Polinèsia ens ve al cap la 
imatge del Paradís. Aquestes illes remotes i 
exuberants són el somni de molts viatgers. Et 
proposem visitar a bord d’un creuer boutique 
petit amb un servei exquisit que ens portarà 
a les famoses Bora Bora, Taha’aa, Moorea, 
Raiatea o Huahine. Aquest viatge combina 
cultura, natura i platja. El viatge que sempre 
has somniat!

Atreveix-te a viatjar a un país encara per 
descobrir, t’esperen 7.100 illes. Filipines amaga 
molts tresors. Des de les terrasses d’arròs de 
Banaue i Batad que son Patrimoni UNESCO i 
un dels paisatges més emblemàtics del país 
fins als milers de platges amb rics fons marins o 
pobles d’herència colonial. Visitarem Bohol per 
contemplar les muntanyes de Xocolatada i veure 
els tarsers, els simpàtics primats d’ulls grossos. 
La joia del viatge la trobaràs a Palawan, a l’illa de 
El Nido hi ha algunes de les platges més verges 
del sud-est asiàtic, amb aigües cristal·lines de 
color impressionant. Coneixeràs la cultura filipina, 
autèntica i passional. T’encantarà!

T’has fixat que Colòmbia és l’únic país de 
Sud-Amèrica que té costa al Pacífic i al Carib? 
També s’estén des dels Andes a l’Amazones. 
Una ubicació excepcional que el fa ser un país 
amb uns dels ecosistemes més excepcionals 
del món. Trobaràs valls verdes com el Cocora, 
platges daurades caribenyes i muntanyes 
nevades, fortaleses colonials com Cartagena 
d’Indies, l’energia frenètica de Bogotà,  i el 
millor... encara pocs turistes. No et perdis 
l’experiència de descobrir Colòmbia una 
destinació fascinant. 

Xile Polinèsia 
creuer

Filipines Colòmbia

Viatges 
2024



Condicions generals
DEL CONTRACTE DE VIATGES COMBINATS

94 95

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 detallis-
ta, lliuraran al viatger el formulari d’informació normalitzada 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 viatge d’acord amb les 
característiques del mateix, hauran de posar en coneixement de l’agència or-
ganitzadora 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, per-
manent 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’agèn-
cia 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 com-
binat, 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 aproximat 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 destinacions 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 tèc-
nics 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 realit-
zar-lo, des de la formalització de la reserva anticipada.
1.3. Circuits en autocar:En les reserves d’aquest tipus de viatges serà neces-
sari 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.promo-
viatges.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 realit-
zarà 40 dies abans.
3. Si el viatger no compleix amb el calendari de pagaments, l’agència podrà re-
soldre 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 expressa-
ment 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 condi-
cions particulars del contracte:
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 indi-
cada 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 al-
tra 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 garan-
teixen 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 necessi-
tats 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 organit-
zadora 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 realit-
zar canvis substancials d’alguna de les principals característiques dels serveis 
del viatge o no pot complir amb algun requisit especial 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 desta-
cada, 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’enten-
drà que rebutja la modificació 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 or-
ganitzadora 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 ac-
cepti 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 apar-
tats 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 sortida. A més, aquest increment només es podrà dur a ter-
me 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 for-
mes d’energia. 
c) Del nivell dels impostos o taxes sobre els serveis de viatge inclosos al con-
tracte, 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’indi-
carà 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’aug-
ment 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 produï-
des 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’aques-
ta reducció del preu deduiran les despeses administratives reals de reemborsa-
ment 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 solidària-
ment 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 alter-
nativa 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:
- Entre 40 i 20 dies abans de la sortida 5%
- Entre 19 i 14 dies abans de la sortida 15%
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- 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 contractació (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 espe-
cífiques 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 re-
emborsament de tots els pagaments a compte del viatge que hagués efectuat.
3. Aquests reemborsaments o devolucions, es realitzaran al viatger, descomp-
tant la penalització corresponent 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 con-
tracte per causes no imputables 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 contracte 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 circum-
stàncies inevitables i extraordinàries 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 contracte, 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 CONVINGUT AL CONTRACTE, D’UNA PART SIGNI-
FICATIVA 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 des-
proporcionat, 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 es-
menar-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 contracte, 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’agèn-
cia 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 sen-
se 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 deta-
llista, 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 CON-
TRACTE PER CIRCUMSTÀNCIES INEVITABLES I EXTRAORDINÀRIES
1.Si és impossible garantir el retorn del viatger segons el previst al contracte 
degut a circumstàncies inevitables i extraordinàries, l’agència organitzadora o, 
si s’escau, l’agència detallista, assumiran el cost de l’allotjament que sigui ne-
cessari, 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 per-
sones amb discapacitat o mobilitat reduïda (tal com es defineixen a la clàusu-
la 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 DESENVOLUPA-
MENT DEL VIATGE
El viatger haurà de seguir les indicacions que li faciliti l’agència organitzadora, la 
detallista o els seus representants 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 guardarà el 

degut respecte als altres participants i observarà una conducta que no perjudi-
qui 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 assistència adequada i sense demora indeguda al viatger en 
dificultats, especialment en el cas de circumstàncies extraordinàries i inevita-
bles.
2. En concret aquesta assistència ha de consistir en:
a) Subministrament d’informació adequada de serveis sanitaris, autoritats lo-
cals i assistència consular; i
b) Assistència al viatger per establir comunicacions a distància i l’ajuda per tro-
bar 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 re-
càrrec raonable per l’esmentada assistència al viatger. Aquest recàrrec no po-
drà 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 da-
vant 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 mateixes les prestacions compreses en el viatge combi-
nat 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 con-
seqüència de qualsevol falta de conformitat del contracte. 
3. El viatger no tindrà dret a una indemnització per danys i perjudicis si l’orga-
nitzador 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 indem-
nitzacions 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 Le-
gislatiu 1/2007 i la concedida 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 Defen-
sa 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 efec-
tuar per escrit reclamacions per la no execució o l’execució deficient del con-
tracte davant l’agència detallista i/o l’agència organitzadora minorista detallista 
i / o organitzadora a les adreces postals i/o adreces de correu electrònic infor-
mades 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 competent o dels organismes que es constitueixin a tal efec-
te 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 Con-
sum 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 con-
sumidor .
No poden ser objecte de l’arbitratge de consum les reclamacions en què conco-
rrin 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 arbi-
tral designat per la Junta Arbitral de Consum resoldrà la reclamació presentada 
amb caràcter definitiu i serà vinculant per a ambdues parts. 
3. Si l’agència organitzadora i / o, si s’escau, l’agència detallista, estan adherides 
a algun sistema de resolució 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.

Condicions generals
DEL CONTRACTE DE VIATGES COMBINATS
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El món és molt gran i per molt que hagis fet molts viatges, 
sempre et quedaran racons per descobrir, paisatges per 
sorprendre’t i experiències per viure.  

A Promoviatges treballem contínuament per oferir-te 
noves idees de viatge. Et recomanem estar atent al nostre 
web i a les xarxes socials, en breu començaràs a veure 
nous viatges per la tardor, Pont de Desembre i Cap d’Any.  

Si t’interessa alguna destinació que no està al catàleg, 
explica’ns la teva idea, ja saps que sempre estem per 
escoltar-te i posar en marxa noves propostes.

Circuits en autocar
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 
habituals com clients nous ens porteu.

Campanya de fidelitat
Per la compra del teu tercer viatge del 
catàleg 2023, et descomptem 25€ 
del preu.

Circuits en avió i creuers
Compra anticipada. Fes la teva reserva 
amb un mínim de 60 dies d’antelació 
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.

Promoviatges estem treballant en un nou projecte de 
viatge en col·laboració amb la Fundació Vicente Ferrer, 
per poder visitar els seus projectes a Anataphur de la mà 
de Lancy Dodem, portaveu de la Fundació i que va ser el 
primer nen apadrinat. 

Compartim la visió de la FVF, creiem en les persones i 
en el poder de l’acció per transformar la vida dels més 
desafavorits, i en el paper de les dones com a motor del 
desenvolupament i el canvi. 

Entre els mesos de novembre i desembre, organitzarem 
un viatge que inclourà uns dies de contingut turístic i una 
estada a la Fundació Vicente Ferrer. Això, ens permetrà 
conèixer de primera mà alguns dels projecte actius en 
els diversos àmbits (educació, sanitat, vivenda, ecologia, 
dones,...). Si estàs interessat/da en participar, escriu-nos 
a info@promoviatges.cat i t’informarem.

Coneixes les nostres 
promocions?

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 2023 
a info@promoviatges.cat

Concurs fotogràfic 2023

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