
Les Antípodes per mar 
Austràlia i Nova Zelanda 

EL NOSTRE PREU INCLOU 
•Bitllet d’avió, classe turista, 

companyia EMIRATES: BARCELONA – 
DUBAI – SYDNEY i AUCKALND – DUBAI 
– BARCELONA. 

•Taxes d’aeroport (a confirmar el dia 

d’emissió del bitllet). 

•Trasllats aeroport – hotel – port – 

hotel – aeroport. 

•Estada de dues nits a l’HOTEL 

INTERCONTINENTAL SYDNEY (5*). 

•Estada de 15 nits a bord del vaixell 

NOORDAM categoria cabina escollida en 
règim de pensió completa.  

•Taxes d’embarcament a bord del 

vaixell. 

•Estada d’una nit a l’HOTEL STAMFORD 

PLAZA AUCKLAND (4*). 

•Visites de mig dia amb guia de parla 

espanyola de Sydney i Auckland. 

•Guia acompanyant de parla espanyola 

amb un mínim de 20 persones. 

•Documentació de viatge. 

•Tramitació visats d’entrada a Austràlia 

i Nova Zelanda.   

•Assegurança assistència i cancel·lació 

de viatge (cia. ARAG modalitat 
CRUCEROS A LA CARTA).  
 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 
•Paquet de 6 excursions a diferents 

ports de desembarcament (Paquet 
opcional amb guia de parla espanyola). 

•Begudes a bord (Paquet de Begudes 

Incloses a bord opcional). 

•Propines a bord. 

•Maleters a aeroports i hotels. 

•Serveis no especificats amb 

anterioritat. 

 
 

Del 23 febrer al 14 març de 2020. 

23 feb. BARCELONA – DUBAI  
Vol regular amb destí Sydney, via Dubai. Nit a 
bord. 
 

24 feb. DUBAI – SYDNEY 
En vol. Arribada, assistència i trasllat a l’HOTEL 
INTERCONTINENTAL SYDNEY (5*). Allotjament.  
 

25 feb. SYDNEY 
Al matí, visita de la ciutat. Descobrirà els 
principals punts de la ciutat i la seva història. 
Trasllat a l’hotel. Tarda lliure. Allotjament. 
 

26 feb. SYDNEY 
A l’hora concertada, trasllat al port. Tràmits 
d’embarcament a bord del vaixell NOORDAM. 
Acomodació a les cabines. Temps lliure per 
gaudir de les instal·lacions del vaixell. Sortida a 
les 17.00 hores. Sopar i nit a bord. 
 

27 feb. NAVEGACIÓ 
Pensió completa. Dia lliure per gaudir de les 
instal·lacions del vaixell. Nit a bord. 
 

28 feb. MELBOURNE (Austràlia) 
Pensió completa. Arribada al port de 
Melbourne a les 10.00 hores. Excursió 
opcional de dia sencer a Melbourne amb 
dinar en un restaurant local. Sortida a les 
18.30 hores. Nit a bord. 
 

29 feb. NAVEGACIÓ 
Pensió completa. Dia lliure per gaudir de les 
instal·lacions del vaixell. Nit a bord. 
 

1 març PORT ARTHUR (Austràlia) - 
HOBART (Tasmània) 
Pensió completa. Arribada al port de Port 
Arthur a les 7.00 hores. Sortida a les 17.00 
hores. Arribada al port de Hobart a les 21.00 
hores. Nit a bord. 
 

2 març HOBART (Tasmània)  
Pensió completa a bord. Excursió opcional 
de dia sencer a Hobart i al Bonorong 
Wildlife Sanctuary amb dinar a una granja 
d’ostres. Sortida a les 23.00 hores. Nit a bord. 
 

3 i 4 març NAVEGACIÓ 
Pensió completa. Dies lliures per gaudir de 
les instal·lacions del vaixell. Nit a bord. 
5 març MILFORD SOUND (Nova Zelanda) 
Pensió completa. De 8.00 fins les 21.00 
hores, navegació per Parc Nacional Fiordland. 
Nit a bord. 
 

6 març PORT CHALMERS (Dunedin – Nova 
Zelanda) 
Pensió completa. Arribada al port de Port 

#PARTNER 

Chalmers a les 9.00 hores. Excursió opcional 
de dia sencer a la ciutat i la Península de 
Dunedin. Sortida a les 18.00 hores. Nit a bord. 
 

7 març AKAROA (Christchurch – Nova 
Zelanda) 
Pensió completa. Arribada al port de Akaroa 
a les 7.00 hores. Excursió opcional de dia 
sencer al port d’Akaroa i la ciutat de  
Christchurch  Sortida a les 18.00 hores. Nit a 
bord. 
 

8 març WELLINGTON (Nova Zelanda) 
Pensió completa. Arribada al port de 
Melbourne a les 8.00 hores. Excursió 
opcional de mig dia a la capital de Nova 
Zelanda, Wellington. Sortida a les 17.00 
hores. Nit a bord. 
 

9 març GISBORNE (Nova Zelanda) 
Pensió completa. Arribada al port de 
Gisborne a les 10.00 hores. Sortida a les 18.00 
hores. Nit a bord. 
 

10 març TAURANGA (Rotorua – Nova 
Zelanda) 
Pensió completa. Arribada al port de 
Tauranga a les 8.00 hores. Excursió opcional 
de dia sencer de Rotorua i la reserva 
termal de Te Puia amb dinar en un 
restaurant local. Sortida a les 23.00 hores. 
Nit a bord. 
 

11 març NAVEGACIÓ PER BAY OF PLENTY I 
PENINSULA DE COROMANDEL 
Pensió completa. Dies lliures per gaudir de 
les instal·lacions del vaixell. Nit a bord. 
 

12 març AUCKLAND (Nova Zelanda) 
Esmorzar a bord. Arribada al port de 
Auckland a les 7.00 hores. Tràmits de 
desembarcament. A continuació, visita de la 
ciutat i la costa oest. Un cop finalitzada, 
trasllat a l’HOTEL STAMFORD PLAZA AUCKLAND 
(4*). Temps lliure. Allotjament. 
 

13 març AUCKLAND – DUBAI 
A l’hora concertada, trasllat a l’aeroport. 
Tràmits d’embarcament i duana. Sortida amb 
vol regular de la companyia EMIRATES amb 
destí Barcelona, via Dubai. Nit a bord. 
 

14 març DUBAI – BARCELONA 
Arribada. 

PREU PER PERSONA 
 

Cabina doble interior 4.500 € 
Cabina doble finestra 4.850 € 
Cabina doble balcó  5.350 € 
 

Sis excursions en castellà   920 € 

NOTA: Pressupost calculat amb data 
15 de novembre per un mínim de 20 
persones. Qualsevol alteració en el 
canvi de divisa, tarifa aèria, data de 
sortida, nombre de participants o 
serveis terrestres/marítims 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 TÈCNICA  CICMA 674 


