
 

 
Viatge Sorpresa 1  

Del 25 al 28 de novembre 2018 

 

 

Ens hi tornem a atrevir !   

Un any més us proposem que confieu amb nosaltres, que us deixeu portar per la confiança que 

ens teniu i que jugueu a endevinar el lloc de destí. Dues sortides exactament iguals amb tots els 

serveis habituals del club. Desvetllerem la destinació poques setmanes abans en la trobada que 

farem entre tots els agosarats viatgers. 

 

Itinerari 

 Destinació sorpresa fins a novembre de 2018 
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Aquest viatge inclou 

 Dinar o berenar prèvi al viatge per conèixer els companys de viatge i rebre l’itinerari definitiu 

 Guia acompanyant del Club del Viatger. 

 Trasllat a/des de l’aeroport de Barcelona/Girona des de diversos punts de recollida acordats, del Maresme, Vallès 

oriental i occidental, Girona i Barcelona ciutat 

 Viatges en autocar, recollida als diversos punts acordats 

 Assegurança bàsica d’assistència en viatge 

 Obsequi del Club del Viatger per a cada habitació 

 Organització del sopar post-viatge amb obsequi d’un àlbum de fotos representatiu 

 La plantació d’un arbre per cada viatger que realitzi un viatge amb nosaltres, de manera que contribuïm tots plegats 

a mitigar els efectes nocius per al medi ambient que suposa la pràctica del turisme 

 Vols directes anada i tornada 

 Taxas i impostos aeris 

 Facturació d’equipatge amb un màxim de 20kg per persona 

 Autocar privat durant tot el viatge 

 3 nits d’hotel de 3* sup o 4* 

 Esmorzar bufet diari 

 Pensió complerta durant tot el viatge 

 Les begudes dels àpats 

 Visites que especificarem a la trobada abans del viatge. 

 

Aquest viatge no inclou 

 Les despeses de caire personal i, en general, les que no estiguin contemplades en el capítol “Aquest Viatge Inclou”. 

 Les propines 

 L’assegurança opcional d’anul.lació. Preu 35 € 

 

Preus 

Suplement habitació individual …………………………………………………………………::……………………….  145 € 

Per persona en habitació doble ……………………………………………………::…………………………………….  895 € 
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Calendari de pagament 

El calendari de pagaments d’aquest viatge és el següent: 

Amb data 29 d’agost  2018: 400 € (data en que aconsellem contractar assegurança de cancel·lació 35€) 

Amb data 10 d’octubre 2018:  Resta del viatge 

Nota important 

Degut a la poca disponibilitat i exclusivitat d’alguns dels serveis del viatge i a la conseqüent necessitat de confirmar-los 

el més aviat possible, aconsellem fer les reserves amb la màxima antelació.   

 

Per més informació contacteu-nos: 

Sant Josep, 74 08370 Calella, Barcelona  

Horari: de 10h a 19h  

Telèfon: +34 93 766 5996  

E-mail: info@clubdelviatger.cat 

 

 

 

 

 


