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Esmorzar inclòs: pa de pagès amb tomàquet, assortit d’embotits del
Rebost de la Gleva, llardons, vi, aigua i cafès. Temps lliure a Santa
Pau, on podrem conèixer la Festa de Sant Antoni i la Fira del Fesol,
amb la benedicció d’animals i una gran fesolada cuinada pels
restaurants de la zona. Gran escarxofada al Rebost de la Gleva.
Menú: amanida, carxofes a la brasa, mongetes amb cansalada i
botifarra a la brasa, xai i llom a la brasa amb patates, pijama, pa, vi,
aigua, cava, cafè i gotes de licor. Animada sobretaula i retorn a les
nostres llars. 

Viatge - esmorzar - visita - dinar (escarxofada) - acompanyant de
l’agència.  

PREU PER PERSONA: 57 €       
Paga i senyal en el moment de fer la reserva: 10 €

FIRA DEL FESOL A SANTA PAU I
ESCARXOFADA AL REBOST DE LA

GLEVA 
DIUMENGE 22 DE GENER



Parada per esmorzar a càrrec de cadascú. El diumenge 29 de gener,
Valls acollirà la GRAN FESTA DEL CALÇOT, una diada festiva,
popular i promocional entorn del calçot, que impregna els carrers i
places de Valls d’un marcat tipisme i bullícia. La jornada comptarà
amb un variat programa d’actes tradicionals, festius i concursos
relacionats amb el calçot: cercaviles, demostracions de coure calçots
a la graella, concursos de cultivadors de calçots, d’elaboració de
salsa de la calçotada i de menjar calçots i altres degustacions. Gran
calçotada en una antiga casa pairal del segle XIX de la comarca del
Penedès. Menú: aperitiu de benvinguda, calçots a la brasa
(il·limitats) amb la seva salsa, botifarra blanca i negra a la brasa amb
mongetes, costella i mitjanes de xai (3 peces) a la brasa amb
carxofes, crema catalana, pa, vi, aigua, cava, cafè i xupito. Animada
sobretaula i retorn a les nostres poblacions. 

Viatge - visita - dinar en un restaurant del Penedès (calçotada) -
acompanyant de l’agència.                                                                  

PREU PER PERSONA: 70 €

Paga i senyal en el moment de fer la reserva: 10 € 

GRAN FESTA DEL CALÇOT A VALLS
I CALÇOTADA AL PENEDÈS  

DIUMENGE 29 DE GENER



Parada per esmorzar a compte de cadascú. Visita de matí a la Casa-
Museu d’en Pau Casals. El Museu Pau Casals està ubicat a la casa
d’estiueig que Pau Casals es va fer construir a la platja de Sant Salvador,
al municipi del Vendrell. La seva visita us permetrà descobrir la vida i el
llegat humà d’un dels músics més importants del segle XX i alhora gaudir
d’un espai històric amb vistes al mar mediterrani. Gran mariscada a la
Costa Daurada. Aperitiu: musclos al vapor i cloïsses a la marinera.
Mariscada: 2 escamarlans, 2 gambes, 2 llagostins, cargols de mar, boca i
delícia de cranc. Sarsuela de peix: lluç, cua de rap, calamars, sípia i
cloïsses. Postres: lioneses regades amb xocolata calenta. Pa, vi, aigua,
copa de cava, cafè i gotes. Retorn a les nostres llars.  

Autocar - entrada i visita guiada al Museu d’en Pau Casals - mariscada -
acompanyant de l’agència.

PREU PER PERSONA: 72 €            
Paga i senyal en el moment de fer la reserva: 10 €    

CASA-MUSEU PAU CASALS I
MARISCADA A LA COSTA DAURADA 

DIUMENGE 5 DE FEBRER



Parada per esmorzar a càrrec de cadascú. Visita al matí a EPIZEN, el
Punt de Trobada del segle XXI. Un espai únic a Andorra amb una àmplia
oferta de moda, restauració i lleure familiar. Un nou centre per gaudir amb
els amics i la família i passar un dia fantàstic. Gran escarxofada a la
Cerdanya. Menú: escudella barrejada, carxofes amb seques, xai al forn
amb acompanyament, postres de la casa, pa, vi, aigua, copa de cava,
cafè i gotes de licor. Animada sobretaula i retorn a les nostres llars.
 
Viatge - visita - dinar (escarxofada) - acompanyant de l’agència.

PREU PER PERSONA: 62 €  
Paga i senyal en el moment de fer la reserva: 10 € 

EPIZEN, EL NOU PUNT DE
TROBADA I CARXOFADA A LA

CERDANYA 
DIUMENGE 12 DE FEBRER



DISSABTE 18: TERMINAL - REUS - VINARÒS - TORTOSA  
Sortida de les nostres poblacions en direcció a terres del Penedès.
Parada per esmorzar a càrrec de cadascú. Visita a la Casa Navàs de
Reus, és, per la seva singularitat, un dels millors exemples del
Modernisme a escala europea. Construïda entre el 1901 i el 1908 per
l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner i el decorador Gaspar Homar, és
l’única obra modernista del país que ha arribat fins als nostres dies tal
com es va estrenar. Continuació del viatge fins a Tortosa, capital de la
comarca del Baix Ebre. Acomodació i dinar a l’hotel. Posteriorment,
assistència al Carnaval de Vinaròs (seient reservat). Aquest carnaval és
un dels més famosos de la costa mediterrània, motiu pel qual ha sigut
reconegut com d’Interès Turístic Regional. Són molts els actes que se
celebren, com la proclamació de les reines, dos grans desfilades i
diferents actes de tipus esportiu, cultural i gastronòmic. Retorn a Tortosa.
Sopar i allotjament. 

CARNAVAL DE VINARÒS, LA
RECOLLIDA DE LES TARONGES I

MARISCADA A DELTEBRE 
DISSABTE 18 I DIUMENGE 19 (2 DIES - 1 NIT)



Autocar modern i confortable
Guia acompanyant de l’agència
Hotel de 4 estrelles a Tortosa 
Pensió completa des del dinar del primer dia fins el dinar de
l’últim dia
Aigua i vi als àpats
Dinar de comiat a Riumar amb copa de cava i cafè (mariscada) 
Entrada i visita guiada a la Casa Navàs de Reus 
Una cadira per a cada assistent per poder gaudir còmodament
asseguts de la gran Rua de Carnaval 
5 quilos de taronges per persona
Taxa turística hotelera 
Assegurança turística... 

DIUMENGE 19: TORTOSA - CAMP DE TARONGERS - DELTEBRE -
TERMINAL 
Esmorzar bufet a l’hotel i trasllat al camp de tarongers a plegar de l’arbre
5 quilos de taronges per persona. A continuació, trasllat a Riumar. Dinar
amb el següent menú: amanida verda, mariscada individual, paella de
marisc, postres de la casa, pa, vi, aigua, cava i cafè. A una hora
prudencial, retorn a les nostres contrades.

PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE: 220 €
SUPLEMENT PER HABITACIÓ INDIVIDUAL: 35 €
PAGA I SENYAL EN EL MOMENT DE FER LA RESERVA: 110 € 

El preu inclou:



Esmorzar inclòs: llesca de pa amb pernil, ou ferrat amb cansalada viada, vi,
aigua i cafès. 
Arribada a Vilanova i la Geltrú, on el seu carnaval compta amb una llarga
tradició i un gran renom, sent Festa d’Interès Nacional des de l’any 1985.
Participarem en l’acompanyament de les nombroses comparses i en les guerres
de caramels. Dinar i animada sobretaula amb ball en un restaurant de la zona
del Penedès. 
Menú: amanida, fideuà marinera, melós de vedella amb bolets, postres de la
casa, pa, vi, aigua, copa de cava, cafè i gotes de licor. 

Autocar - esmorzar - visita - dinar - ball - acompanyant de l’agència. 

PREU PER PERSONA: 57 € 
Paga i senyal en el moment de fer la reserva: 10 €

CARNAVAL A VILANOVA I LA
GELTRÚ - GUERRA DE CARAMELS I

COMPARSES  
DIUMENGE 19 DE FEBRER



Esmorzar inclòs: pa amb tomàquet, embotits de la zona, pintxo de
botifarra recent feta, vi, aigua mineral i cafès.  
Visita de matí al Mercat de Tordera, un dels mercats de poble més
grans i engrescadors de Catalunya. 
Menú especial de la calçotada: calçots amb la seva millor salsa,
escudella amb pilota, graellada de carn amb carxofa, patata al caliu
i allioli, postres de la casa, pa, vi blanc o negre, aigua mineral, cava
brut, cafè i gotes de licor.   
Gran espectacle amb les millors veus del moment i ball de fi de
festa. 

Autocar - esmorzar - visita - dinar amb calçotada - gran espectacle -
ball - acompanyant de l’agència.   

PREU PER PERSONA: 65 € 
Paga i senyal en el moment de fer la reserva: 10 €

GRAN CALÇOTADA AL MARESME  

DIUMENGE 26 DE FEBRER



Parada per esmorzar a càrrec de cadascú. A continuació, ens traslladarem a
Canet de Mar per visitar l’històric Castell de Santa Florentina. Construït sobre
una antiga vila de l'època romana (“Domus”), va ser un nucli urbà i zona de
producció vinícola. En el segle XI l'edifici es va convertir en una masia
fortificada per a combatre les incursions pirates de l'època i a la fi del segle
XIX es va encarregar al reconegut arquitecte modernista Lluís Domènech i
Montaner la restauració de la Domus i la seva ampliació. Durant la visita
guiada veurem en l'exterior el pati d'armes i, a l' interior, la part ampliada del
castell que va ser fidelment construïda respectant l'entorn i continuant la línia
de l'època medieval amb detalls del modernisme. Podrem visitar el saló del
tron, la galeria gòtica, la sala de recepció, l 'habitació del rei i finalitzarem la
visita amb una degustació de vi en el celler del castell. El Castell de Santa
Florentina ha estat protagonista en diverses pel·lícules i sèries de televisió
com a "Joc de Trons" o "Cèsar”. Dinar i agradable sobretaula al restaurant.
Menú: amanida de l’hort, fideuada marinera, pollastre al forn, postres
casolanes, pa, vi, aigua, copa de cava, cafè i gotes de licor. 

Autocar - entrada i visita guiada amb degustació de vi - dinar - ball -
acompanyant de l’agència.
    
PREU PER PERSONA: 62 €   
Paga i senyal en el moment de fer la reserva: 10 € 

VISITA AL CASTELL DE SANTA
FLORENTINA 

DISSABTE 4 DE MARÇ



Sortida al matí en direcció a la comarca de la Garrotxa. 
Esmorzar inclòs: pa amb tomàquet, embotits, vi, aigua i cafès. 
Arribada a Besalú, on ens espera el trenet turístic que ens portarà a conèixer
aquesta monumental població d’una manera molt còmode.
En acabat, accedirem a l’antic edifici del convent de Sant Pere on gaudirem de
l’exposició CIRCUSLAND, 250 anys de circ a través d’un arxiu de referència,
una de les millors col·leccions de circ del món on desenes de milers de peces
repassen la història del circ: gravats, vestuari, cartells, fotografies, segells,
postals, material d’artistes, llibres, autògrafs, programes, porcellana,
escultures, etc. 
Entre els tresors de l’exposició destaquen: el circ miniatura més gran del món,
la major col·lecció de filatèlia de tema de circ, la biblioteca de més de quatre
mil títols, els vestits d’artistes cèlebres, etc.
Passat aquest intens matí d’emocions i visites, ens dirigirem fins la capital de
la Garrotxa, on ens serviran el dinar en un acreditat restaurant.
Menú: amanida catalana, patates d’Olot, costella de porc al forn, crema
catalana, pa, vi, aigua, copa de cava, cafè i gotes de licor. 
Animada sobretaula i retorn cap a casa. 

Autocar - esmorzar - recorregut amb trenet turístic - entrada a CIRCUSLAND -
dinar - acompanyant de l’agència. 

PREU PER PERSONA: 60 €

Paga i senyal en el moment de fer la reserva: 10 € 

. 

CIRCUSLAND I BESALÚ AMB TRENET
TURÍSTIC 

DIUMENGE 12 DE MARÇ



DIA 17: POBLES D’ORIGEN - CASTELLÓ DE LA PLANA - BENICÀSSIM 
Sortida dels nostres pobles d’origen en direcció a Tarragona. Esmorzar inclòs
en un restaurant. Continuació del viatge fins a Benicàssim. Acomodació i dinar
a l’hotel. A la tarda, assistència a les festes majors de Castelló, en les quals es
commemora els orígens de la ciutat, recordant el trasllat de la població des del
turó de la Magdalena fins a la plana litoral, l’ any 1251. Podrem viure l’ofrena
de flors a la Verge del Lledó i admirar la confecció del tapís floral fet pels
Homes de la Gaiata 1 (la Gaiata és un monument il·luminat d’uns 6 metres d’
alçada, símbol de les festes i que recorda les canyes, gaiats i fanals que van
fer servir els primers castellonencs per baixar a la plana). Sopar i allotjament.  

DIA 18: BENICÀSSIM - VALÈNCIA - BENICÀSSIM      
Esmorzar a l’hotel i sortida en direcció a València. Visita a les principals falles
de la ciutat: Na Jordana (la falla amb més participacions), la del Pilar (una de
les més premiades), la de la plaça de la Mercè, sense oblidar la de
l’Ajuntament (fora de concurs). Dinar en un restaurant cèntric de la capital. A la
tarda, temps lliure per gaudir de l’ambient faller que es viu als carrers de la
ciutat, escoltar les bandes de música i veure la magnificència de les
il·luminacions especials dels carrers. A una hora prudent, retorn a Benicàssim.
Sopar i allotjament.

 

LES FALLES DE VALÈNCIA, FESTES DE
LA MAGDALENA A CASTELLÓ I RIU

SUBTERRANI DE SANT JOSEP 
DEL 17 AL 19 DE MARÇ DE 2023 (3 DIES - 2 NITS) 



DIA 19: BENICÀSSIM - LA VALL D’UIXÓ - POBLES D’ORIGEN 
Esmorzar a l’hotel i trasllat a la Vall d’Uixó, on visitarem les Coves de Sant
Josep. La visita, consisteix en realitzar un recorregut de 800 metres en barca,
seguint el curs del torrent subterrani i admirant les espectaculars formacions
calcàries. Resta del matí lliure a la Vall d’Uixó, on Sant Josep i la setmana
fallera comporten la “plantà” de tot un seguit de monuments fallers i tota una
sèrie d’actes amenitzats per bandes de música. Dinar de comiat i retorn a les
nostres contrades. 

PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE: 325 €
SUPLEMENT PER HABITACIÓ INDIVIDUAL: 55 € 
PAGA I SENYAL EN EL MOMENT DE FER LA RESERVA: 165 € 

El preu inclou:
·Autocar modern i confortable.
·Guia acompanyant de l’agència.
·Hotel tipus turista a Benicàssim. 
·Pensió completa des de l’esmorzar del primer dia fins el dinar de l’últim
dia. 
·Aigua i vi als àpats.
·Dinar de comiat amb copa de cava i cafès.  
·Totes les excursions especificades.
·Entrada i visita guiada a les Coves de Sant Josep (la Vall d’Uixó).  
·Assegurança d’assistència en viatge. 
·IVA, etc.

 



DIA 19: POBLES D’ORIGEN - MEDINACELI - ARCOS DE JALÓN -
TALAVERA DE LA REINA     
Sortida dels nostres pobles d’origen a primera hora del matí en direcció a
Lleida. Breu parada per esmorzar a compte de cadascú. Continuació del viatge
per Los Monegros, Saragossa, Calatayud i arribada a Medinaceli, població
fronterera durant l’Edat Mitjana entre musulmans i cristians. La llegenda diu
que allí va morir Almanzor. La visita per aquesta noble vila es porta a terme
passejant pels seus estrets carrerons. Cal destacar la Plaça Major, la
Alhóndiga, l’Arc Romà. Seguirem fins a Arcos de Jalón. Dinar en un restaurant.
A la tarda, continuarem per Guadalajara, Madrid i arribada a Talavera de la
Reina. Acomodació, sopar i allotjament a l’hotel.   
 
DIA 20: TALAVERA - CÀCERES - TRUJILLO - TALAVERA  
Esmorzar. Sortida en direcció a Càceres, una de les ciutats que compta amb
un dels nuclis medievals i renaixentistes més ben conservats del món (ciutat
Patrimoni de la Humanitat al 1986). En destaca: la Concatedral de Santa
María, el Palacio de Veletas, els Palaus de los Golfines de Arriba i Abajo, la
Torre del Bujaco, la Plaza Mayor, el Arco de la Estrella, etc. Dinar en un
restaurant. A la tarda visitarem Trujillo, ciutat bressol dels conqueridors
d’Amèrica. La localitat és famosa pels seus monuments: l’antiga alcassaba
àrab, l’església de Santa Maria (s. XIII), l’ imponent Plaça Major i un recinte
emmurallat que conserva quatre de les set portes d’entrada i disset torres.
Retorn a l’hotel. Sopar i allotjament. 
 

CASTELLA I EXTREMADURA AMB LA
VALL DEL JERTE EN FLOR

DEL 19 AL 24 DE MARÇ DE 2023 (6 DIES - 5 NITS) 



DIA 21: TALAVERA - ÁVILA - COVES DE L’ÀLIGA - TALAVERA 
Esmorzar a l’hotel i sortida cap a Ávila, bressol de Santa Teresa de Jesús.
Aquesta ciutat posseeix un dels recintes emmurallats més ben conservats del
món. La muralla compta amb 9 portes, destacant entre elles la del Alcázar i la
de San Vicente. Els monuments més destacats d’aquesta capital castellana són
la Catedral, el Convent de Santa Teresa, construït sobre la seva casa natal, el
Monestir de l’Encarnació i palaus com el dels Velada, el de Polentinos, el de
Águila, etc. Dinar en un restaurant. Tarda dedicada a visitar les Coves de
l’Àliga, gruta natural amb estalactites i estalagmites, descoberta per un pastor
als anys 60. Sopar i allotjament a l’hotel. 

DIA 22: TALAVERA - TOLEDO - TALAVERA 
Esmorzar. Excursió a Toledo, antiga capital del Regne. Ens transportarem als
temps medievals, recorrent el casc antic a través dels seus carrerons
empedrats. Destaquem la solemne Catedral, la neuràlgica Plaça de Zocodover
o l’imponent Alcasser davant del riu Tajo, així com les Sinagogues de Santa
Maria la Blanca i del Trànsit. També, gaudirem d’una fantàstica panoràmica en
autocar amb parada a un mirador des de on podrem admirar una bella estampa
de la ciutat. Dinar en un restaurant. A la tarda, retorn a Talavera de la Reina.
Resta de la tarda lliure. Sopar i allotjament. 

DIA 23: TALAVERA - VALL DEL JERTE (CIRERERS EN FLOR) - PLASENCIA
- TALAVERA
Esmorzar a l’hotel i sortida cap a terres extremenyes. Recorregut panoràmic
seguint la N-110, des de Cabezuela del Valle passant per Jerte i fins arribar al
Puerto de Tornavacas, on gaudirem de les últimes floracions de milers de
cirerers, un espectacle únic i incommensurable que ens ofereix any rere any la
vall del Jerte. De retorn, farem una breu parada a Cabezuela del Valle, declarat
conjunt historicoartístic. Dinar en un restaurant. Visita de tarda a Plasencia,
coneguda també com la Perla del Valle. Cal destacar la Plaza Mayor, la
Catedral Vieja i la Nueva. En el seu recinte emmurallat s’hi conserven 21 de
les 71 torres originals. A una hora prudencial, retorn a Talavera. Sopar i
allotjament. 

 



Autocar modern i confortable.
Guia acompanyant de la nostra agència. 
Guia local a Càceres, Àvila i Toledo.  
Hotel*** a Talavera de la Reina (cèntric). 
Pensió completa des del dinar del primer dia fins el dinar de l’últim dia.
Aigua i vi als àpats.
Dinar de comiat amb copa de cava i cafè. 
Totes les excursions esmentades. 
Entrada inclosa a: catedral d’Àvila, coves de l’Àliga i catedral de
Toledo.  
Assegurança turística. 
IVA. 

DIA 24: TALAVERA - ALFAJARÍN - POBLES D’ORIGEN  
Esmorzar. Sortida cap a terres aragoneses. Dinar. A la tarda, continuació del
viatge fins a terres catalanes.

PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE: 650 € 
SUPLEMENT PER HABITACIÓ INDIVIDUAL: 125 €
PAGA I SENYAL EN EL MOMENT DE FER LA RESERVA: 325 €

Aquest preu inclou:

 



Parada per esmorzar a compte de cadascú. Visita guiada a la Sagrada Família.
Dissenyada per l’arquitecte Antoni Gaudí, l’obra es va iniciar el 1882. La
construcció va començar amb un estil neogòtic, però, en assumir Gaudí el
projecte el 1883, s’ho va replantejar completament. El temple, quan estigui
acabat, constarà de 18 torres: quatre en cada una de les tres façanes i, en
forma de cúpula, es disposarà d’un sistema de sis torres. Al 1926, en morir
Gaudí, només s’havia construït una torre. Actualment estan acabats els portals
del Naixement i de la Passió, i s’ha iniciat el de la Glòria; s’ha cobert tot l’espai
interior, i s’han posat les bases de les sis torres centrals. L’obra va ser inclosa,
el 2005, per la UNESCO, com a Lloc del Patrimoni de la Humanitat. Dinar en
un bufet lliure de la comarca del Maresme. A la tarda, temps lliure per anar de
compres a l’imponent Outlet Roca Village, on trobarem 100 botigues amb més
d’un 60% de descompte com a política habitual. A una hora prudencial, retorn a
les nostres llars. 

Autocar - visita guiada a la Sagrada Família - dinar tipus bufet lliure amb vi,
aigua, copa de cava i cafè - visita de tarda (OUTLET ROCA VILLAGE) -
acompanyant de l’agència.

PREU PER PERSONA: 75 € 
Pagament total del viatge abans del divendres, 24 de febrer de 2023

 

VISITA A LA SAGRADA FAMÍLIA I NEW
BUFFET LLIURE AL MARESME

DIUMENGE 26 DE MARÇ



SETMANA SANTA 2023

DEL 6 AL 10 D’ABRIL DE 2023 (5 DIES - 4 NITS)
LEÓN, EL BIERZO, LA MARAGATERÍA I CREUER PEL PARC NATURAL
DELS ARRIBES DEL DUERO 
LLEÓ, ASTORGA, CASTRILLO DE LOS POLVAZARES, VILLAFRANCA,
PONFERRADA, ZAMORA, CREUER PEL PARC NATURAL DELS ARRIBES DEL
DUERO (PORTUGAL)... 

PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE: 550 €
SUPLEMENT PER HABITACIÓ INDIVIDUAL: 120 €
PAGA I SENYAL EN EL MOMENT DE FER LA RESERVA: 250 €  

DEL 24 AL 29 D’ABRIL DE 2023 (6 DIES - 5 NITS)
GALICIA I NORD DE PORTUGAL AMB CREUER I MARISCADA A LES RIES
BAIXES 
LLAC DE SANABRIA, CAMBADOS, ISLA DE AROSA, MERCAT TRADICIONAL
DE VALENÇA DO MINHO (NORD DE PORTUGAL), SANTA TECLA,
COMBARRO, SANTIAGO DE COMPOSTELA, LA CORUÑA, LA TOJA, EL
GROVE I CREUER PER LES RIES BAIXES AMB MARISCADA A BORD DEL
VAIXELL.

PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE: 595 €  
SUPLEMENT PER HABITACIÓ INDIVIDUAL: 130 €
PAGA I SENYAL EN EL MOMENT DE FER LA RESERVA: 295 €
 

ABRIL 2023



DEL 8 AL 13 DE MAIG DE 2023 (6 DIES - 5 NITS)
DEL 15 AL 20 DE MAIG DE 2023 (6 DIES - 5 NITS)

ELS FIORDS LLEONESOS, TERRES ALTES DE CASTELLA I PICS
D’EUROPA
BRIVIESCA, RECORREGUT EN VAIXELL PELS FIORDS LLEONESOS, RIAÑO,
RUTA DE LES AIGÜES MANSES, MIRADOR DE ALBA DE LOS CARDAÑOS,
REINOSA, PUENTEDEY, NAIXEMENT DEL RIU EBRE, ESTACIÓ D’ESQUÍ
D’ALTO CAMPOO, MIRADOR DE PIEDRASLUENGAS, POTES, FUENTE DÉ,
ORBANEJA DEL CASTILLO I MONUMENTO NATURAL OJO GUAREÑA.

PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE: 585 €
SUPLEMENT PER HABITACIÓ INDIVIDUAL: 110 €
PAGA I SENYAL EN EL MOMENT DE FER LA RESERVA: 285 € 

 

MAIG 2023



VIATGES TADAVI TOURS NO ES FA RESPONSABLE DELS POSSIBLES CANVIS DE LA
PROGRAMACIÓ DEGUTS A ANUL·LACIONS D’ESDEVENIMENTS O ACTES INCLOSOS EN

AQUEST CATÀLEG.
 

Núm. de compte BBVA: ES30 0182 3862 66 0201952376 
 

Passeig Circumval·lació, 48 - Navàs - 93-839.15.04
Carrer Sant Miquel, 13 - Solsona - 973-48.13.23

E-MAIL: viatgestadavi@gmail.com
www.viatgestadavi.cat

WhatsApp: 690 88 26 08
Facebook: www.facebook.com/viatgestadavitours

Instagram: @viatgestadavitours
 

mailto:viatgestadavi@gmail.com
http://www.viatgestadavi.cat/
http://www.facebook.com/viatgestadavitours

