
Joies de Polònia. 

EL NOSTRE PREU INCLOU 
•Bitllet d’avió, classe turista, 
companyia regular: BARCELONA – 
VARSÒVIA – BARCELONA. 
•Trasllat aeroport – hotel – aeroport. 
•Estada de tres nits a l’HOTEL 
MERCURE CENTRUM (4*) o similar de 
Varsòvia, habitació estàndard. 
•Estada de tres nits a l’HOTEL 
NOVOTEL CITY WEST (4*) o similar de 
Cracòvia, habitació estàndard. 
•Estada d’una nit a l’HOTEL GRAND 
NOSALOW DWOR (4*) o similar de 
Zakapone, habitació estàndard. 
•Àpats: 7 esmorzars, 6 dinars i 7 
sopars. 
•Autocar de luxe durant tot l’itinerari. 
•Guia local de parla espanyola durant 
tot l’itinerari.    
•Visites i entrades segons itinerari. 
•Baixada amb balses pel riu Dunajec. 

•Guia acompanyant de la nostra 
agència amb un mínim de 20 
participants. 
•Documentació de viatge. 

•Assegurança assistència en viatge 
(cia. ARAG modalitat GV TOUR). 
 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 
•Taxes d’aeroport (80 € a 
confirmar el dia d’emissió del 
bitllet). 
•Assegurança despeses de 
cancel�lació (cia. ARAG modalitat 
CLASS, preu per persona 20 €). 
•Begudes durant els àpats inclosos. 
•Propines guies i xofer. 
•Serveis privats tals com bugaderia, 
telèfon, mini bar,... 
•Serveis no especificats amb 
anterioritat.       

Del 24 setembre a l’1 d’octubre. 

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANITZACIÓ TECNICA  GCMD—000228 

24 set. BARCELONA – VARSOVIA 
Vol regular amb destí Varsòvia. Arribada, 
assistència i trasllat a l’HOTEL MERCURE 
CENTRUM (4*) o similar. Sopar i 
allotjament. 
 

25 set. VARSOVIA 
Esmorzar. Al matí, visita panoràmica de 
la ciutat de mig dia. Incloent la Ciutat 
Vella, la Plaça del Castell i el Castell Reial; 
la Plaça del Mercat, la Catedral de San 
Joan, la Barbacana, el Teatre Gran, la Ruta 
Reial i els llocs relacionats amb la II Guerra 
Mundial. Dinar. Tarda lliure. Sopar. 
Allotjament. 
 

26 set. VARSOVIA – WIELICZKA – 
CRACOVIA 
Esmorzar. Sortida cap a Cracòvia visitant 
en ruta les mines de sal de Wieliczka amb 
dinar. A la tarda, visita de la mina de sal 
de Wieliczka, un impressionant conjunt de 
càmeres, capelles i galeries subterrànies 
esculpides en sal gemma, declarat 
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.  
Continuació cap a Cracòvia. Arribada i 
acomodació a l’HOTEL NOVOTEL CITY WEST 
(4*) o similar. Sopar i allotjament. 
 

27 set. CRACOVIA 
Esmorzar. Al matí, visita de la ciutat de 
Cracòvia amb dinar inclòs. Visita de la 
Ciutat Antiga, la Plaça del Mercat, l’església 
de Santa Maria, la Torre de l’Ajuntament, el 
Mercat dels Draps, el turó de Wawel amb el 
Palau Reial i la Catedral. Durant la visita es 
realitzarà un passeig pel barri Kazimierz, 
petit fragment de la que fou la ciutat jueva. 
Temps lliure. Sopar i allotjament. 
 

 

28 set. CRACOVIA – AUSCHWITZ – 
CRACOVIA 
Esmorzar. Sortida cap a Auschwitz, 
situat a uns 60 km de Cracòvia. Visita 
guiada de l’antic camp de concentració, 
aixecat pels nazis al 1940. Tornada a 
Cracòvia. Dinar. Tarda lliure. Sopar i 
allotjament. 
29 set. CRACOVIA – ZAKOPANE 
Esmorzar. Sortida cap a Zakopane, un 
poble a les muntanyes Tatry. Acomodació 
a l’HOTEL GRAND NOSALOWY DWOR (4*) 
o similar. Visita de mig dia de 
Zakopane, l’estació d’esquí més 
important de Polònia i un dels destins 
predilectes dels aficionats a la muntanya i 
senderisme. Tarda lliure. Sopar amb 
espectacle folklòric. Allotjament. 
 

30 set. ZAKOPANE – VARSOVIA 
Esmorzar. Sortida cap a Varsòvia 
travessant les muntanyes dels Pienines.  
Dinar en ruta. Participaran en un 
descens inoblidable en balses per 
aquest riu de muntanya, des de la localitat 
de Sromowce-Katy fins a Sczawnica-
Nizne. Arribada a Varsòvia. Acomodació a 
l’HOTEL MERCURE CENTRUM (4*) o 
similar. Sopar i allotjament. 
 

1 oct. VARSÒVIA – BARCELONA 
Esmorzar. Trasllat a l’aeroport. Vol 
regular amb destí Barcelona. Arribada. 

PREU PER PERSONA DES DE 
 

Habitació doble  1.420 € 
Supl. individual     230 € 

NOTA: Pressupost calculat amb data 
10 de maig de 2017 per un mínim de 
20 persones i pendent de confirmar en 
ferm. Qualsevol alteració en la tarifa 
aèria, nombre de participants, data de 
sortida o serveis terrestres implicaria 
una variació en el preu final. 


