Escapada a Belgrad
Sèrbia
#APLEC DE LA SALUT
Del 11 al 14 de maig 2019.
PREU PER PERSONA DES DE
Habitació doble
Supl. individual

760 €
180 €

EL NOSTRE PREU INCLOU
•Bitllet
d’avió,
classe
turista,
companyia
VUELING
AIRLINES:
BARCELONA
–
BELGRAD
–
BARCELONA.
•Taxes d’aeroport (a confirmar el dia
d’emissió del bitllet).
•Trasllat aeroport – hotel – aeroport.

•Estada de tres nits a l’HOTEL
MERCURE BY EXCELSIOR (4* superior)
o similar.
•Àpats: tres esmorzars i tres dinars.
•Visites privades amb guia de parla
espanyola.
•Entrades segons itinerari.
•Degustació de quatre vins a Sremski

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

•Assegurança assistència en viatge
companyia ARAG modalitat GV TOUR.
EL NOSTRE PREU NO INCLOU
•Assegurança
cancellació
de
viatge
(cia.
ARAG
modalitat
VACACIONAL A LA CARTA, preu 20
€ per persona).
•Begudes durant els àpats inclosos.

•Propines guia i xofer.
•Maleters a aeroport i hotel.
•Serveis
no
especificats

amb

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

INFORMACIÓ I RESERVES
Rambla, 117
08202 SABADELL
www.vallestour.com
Tel. 937 272 263 o 937 261 127

ORGANITZACIÓ TECNICA GCMD—000228

11 maig
BARCELONA – BELGRAD
Vol regular amb destí Belgrad. Arribada,
assistència i trasllat a l’HOTEL MERCURE BY
EXCELSIOR (4* superior) o similar.
Allotjament.
12 maig
BELGRAD
Esmorzar. Al matí, visita de mig dia amb
guia de parla espanyola de la capital de
Sèrbia amb dinar en un restaurant local.
Durant la panoràmica podran contemplar:
l’edifici del Govern de Sèrbia, el Temple
Saint Sava (la segona església ortodoxa
més gran del món), l’edifici del Parlament,
l’església de Saint Marks i les places de la
República i Terazije. Passeig a peu pel
centre incloent el carrer per a vianants de
Prince Mihailo on es barregen els estils
arquitectònics europeus i on es pot
contemplar l’ambient de la ciutat. Visita de
la famosa fortalesa de Belgrad, l’únic
museu d’història amb vestigis romans de
l’antiga ciutat romana de Singidunum, la
ciutat alta, la muralla romana, el Museu
Militar i el parc Kalemegdan. A la fortalesa
podran veure “Ficirbeir” des de on tindran
la millor panoràmica, el pont “Zindan”,
l’església Ruzica i la Capella de Saint Petka
construïda sobre la famosa font d’aigua
miraculosa i símbol de Belgrad “Pobednik” –
monument a Victor. Continuació cap a la
Belgrad de segle XIX, on veuran la catedral
ortodoxa i la Mansió de la Princesa Ljubica
d’arquitectura típica balcànica i actualment
museu on s’exposa l’historia sèrbia de segle
XIX. Tornada a l’hotel. Tarda lliure.
Allotjament.
13 maig
BELGRAD
Esmorzar. Excursió de dia sencer al
Mausoleu de la dinastia Karadjordjevic amb
dinar en un restaurant local. Sortida per
carretera travessant els meravellosos
paisatges de la Sèrbia central, de Sumadija
a Topola. Aquesta petit poble ric en història
ens explicarà una història sobre la família
reial Karadjordjevic. La visita al complex

memorial compren l’església de Sant
Jordi,
mausoleu
de
la
dinastia
Karadjordjevi i la casa de la família reial.
L’església i la Cripta amb famosos mosaics
disposen dels millors frescos del país. El
Mausoleu, construït pel Rei Petar I, està
cobert de marbre blanc de la muntanya
propera Vencac i de Carrara a Itàlia. La
casa de Petar davant de l’església fou
construïda al 1912, i fou la residencia
d’estiu del rei. Tornada a Belgrad. Temps
lliure. Allotjament.
14 maig
BELGRAD – BARCELONA
Esmorzar. Excursió de dia sencer a la
zona de Pannonia Wonderland amb dinar
en un restaurant local. Sortida cap a
Novi Sad, segona ciutat important del
país. Visita a la Plaça de la Llibertat,
rodejada d’edificis del segle XIX. Podran
contemplar l’església catòlica de Santa
Maria, el Teatre Nacional. Passejaran pels
carrers més vells i emblemàtics de la
ciutat: Pasiceva, Zmaj Jovina i Dunavska
fins l’oasi de pau i tranquillitat del Parc
Dunavski. Caminant arribaran a la
fortalesa
Petrovaradin.
Descobriran
l’encant de la ciutat de Sremski Karlovci
coneguda per ser el centre espiritual i
cultural dels serbis durant l’imperi
Austrohongarès. Passejaran pel centre
barroc de la ciutat on es troba la
Residencia Patriarcal, l’església ortodoxa
de Saint Nicholas, la primera escola sèrbia
de gramàtica, l’església romana de la
Santíssima Trinitat, la font del Quatre
Lleons i la Capella de la Pau. S’inclou un
tast de quatre vins de la regió en un celler
típic. Continuació amb la visita a l’increïble
monestir medieval de Krusedol, un dels
més significatiu de la regió i on es poden
contemplar frescos i pintures ancestrals a
les parets. Un cop finalitzada la visita,
trasllat directe a l’aeroport. Sortida amb
vol regular amb destí Barcelona. Arribada.

