
Visita al Laboratori 
Subterrani de 
Canfranc. 

EL NOSTRE PREU INCLOU 

•Autocar privat de luxe durant tot 
el recorregut. 
•Estada a l’HOTEL EUROSTARS 
REINA FELICIA (4*) a Jaca. 
•Àpats: 1 esmorzar, 2 dinars i 1 
sopar amb begudes incloses. 
•Visita guiada privada a peu de 
Jaca (2 ½ hores). 
•Visita guiada privada del 
Laboratori Subterrani de Canfranc 
(2 ½ hores). 
•Visita guiada privada a peu d’Osca 
(2 hores). 
•Guia acompanyant de la nostra 
agència amb un mínim de 30 
persones. 
•Documentació de viatge. 
•Assegurança cancel�lació i 
assistència de viatge. 
 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 

•Propines xofer i guies. 
•Serveis no especificats amb 
anterioritat. 
 

Del 13 al 14 de desembre 2018. 

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANITZACIÓ TECNICA GCMD—000228 

13 des. SABADELL – JACA (340 km 
– 4 hores) 
A les 9.00 hores, presentació a 
l’Agrupació Astronòmica de Sabadell 
(carrer Prat de la Riba, s/n). Sortida 
per carretera fins a Jaca. És realitzaran 
diferents parades en ruta. Arribada i 
trasllat a l’HOTEL EUROSTARS REINA 
FELICIA (4*). Dinar a l’hotel. A la 
tarda, visita privada guiada de dues 
hores i mitja de la ciutat incloent la 
Catedral, la col�lecció romànica del 
Museu Diocesà, l’Ajuntament, la Torre 
del Rellotge i el Sarcòfag de l’Infanta 
Doña Sancha. Temps lliure. Sopar i 
allotjament a l’hotel. 
 
14 des. JACA – CANFRANC – OSCA 
– SABADELL 
Esmorzar a l’hotel. A les 8.15 hores, 
presentació al vestíbul de l’hotel. A les 
8.30 hores, sortida per carretera fins a 
Canfranc (20 km – 30 minuts). 
Arribada i visita privada guiada al 
Laboratori Subterrani de dues hores i 
mitja i consisteix en una presentació 
de diapositives sobre l’historia i el 
present del LSC a l’auditori de l’edifici 

 

principal seguit de la visita a les 
instal�lacions subterrànies. Un cop 
finalitzada la visita, trasllat fins a 
Osca (75 km – 1 ¼ hora). Dinar en 
un restaurant local. A les 15.00 
hores, visita privada guiada d’Osca de 
dues hores incloent l’església de San 
Pedro el Viejo, la Catedral, el llenç de 
la Campana d’Osca a l’Ajuntament i 
el Museu Provincial. Un cop 
finalitzada la visita, sortida per 
carretera cap a Sabadell (270 km – 2 
¾ hores). Arribada aproximada a 
l’Agrupació Astronòmica a les 20.00 
hores.  

PREU PER PERSONA DES DE 
 

   SOCI   NO SOCI 
Habitació doble 160 €    180 € 
Supl. individual          20 € 

NOTA: Pressupost calculat amb 
data 19 de setembre per un mínim 
de 50 persones i pendent de 
reservar en ferm. Qualsevol 
alteració en la data de sortida, 
nombre de participants o serveis 
terrestres implicaria una variació en 
el preu final. 

RESERVA EN FERM 
Per realitzar la reserva en ferm 
serà necessària la fotocopia del DNI 
i el pagament total de la reserva 
(tenint en compte que la 
conferencia serà el 28 de 
novembre, creiem que la gent 
s’apuntarà a partir d’aquesta data 
que son 15 dies abans de la 
sortida).  


