
Creuer pels volcans 
Islàndia 

EL NOSTRE PREU INCLOU 
•Estada de 14 nits a bord del vaixell 
NIEUW STATENDAM categoria 
cabina escollida en règim de pensió 
completa.  

•Taxes d’embarcament a bord del 
vaixell. 

•Guia acompanyant de parla 
espanyola amb un mínim de 20 
persones. 

•Documentació de viatge. 

•Assegurança assistència i 
cancel·lació de viatge (cia. ARAG 
modalitat CRUCEROS A LA CARTA).  
 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 
•Bitllet d’avió, classe turista, 
companyia regular: BARCELONA – 
AMSTERDAM – BARCELONA. 

•Taxes d’aeroport (a confirmar el 
dia d’emissió del bitllet). 

•Trasllats aeroport – hotel – port – 
aeroport. 

•Estada d’una nit a l’HOTEL a 
Amsterdam. 

•Excursions als diferents ports de 
desembarcament (Paquet opcional 
de 5 excursions amb guia de parla 
espanyola). 

•Begudes a bord (Paquet de 
Begudes Incloses opcional). 

•Propines a bord. 

•Maleters a aeroport i hotel. 

•Serveis no especificats amb 
anterioritat. 

 
 

Del 2 al 16 d’agost de 2020. 

2 ag. AMSTERDAM 
Tràmits d’embarcament a bord del 
vaixell Nieuw Statendam. Acomodació 
a les cabines. Dinar a bord. Temps 
lliure per gaudir de les instal·lacions del 
vaixell. Sortida a les 17.00 hores. 
Sopar i nit a bord. 
 

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

4 ag. HAUGESUND (Noruega) 
Pensió completa. Arribada al port de 
Haugesund a les 8.00 hores. Sortida a 
les 16.00 hores. Nit a bord. 
 

5 ag. ALESUND (Noruega) 
Pensió completa. Arribada al port 
d’Alesund a les 8.00 hores. Sortida a 
les 17.00 hores. Nit a bord. 
 

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

7 ag. AKUREYRI (Islàndia) 
Pensió completa. Arribada al port 
d’Akureyri a les 10.00 hores. Excursió 
opcional de mig dia de les cascades 
Godafoss i el Museu Laufas. Sortida 
a les 19.00 hores. Nit a bord. 
 

8 ag. ISAFJOROUR (Islàndia) 
Pensió completa. Arribada al port 
d’Isafjorour a les 8.00 hores. Excursió 
opcional de mig dia de la Badia 
d’Isafjordur i fiords de l’oest. 
Sortida a les 17.00 hores. Nit a bord. 
 

9 ag. REYKJAVIK (Islàndia) 
Pensió completa. Arribada al port de 

#PARTNER 

Reykjavik a les 8.00 hores. Excursió 
opcional de dia sencer al Cercle 
d’Or. Nit a bord. 
 

10 ag. REYKJAVIK (Islàndia) 
Pensió completa. Excursió opcional 
de mig dia a la Península de 
Reykjanes i penya-segats. Sortida a 
les 15.00 hores. Nit a bord. 
 

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

12 ag. LERWICK (Illes Shetland – 
Escòcia) 
Pensió completa. Arribada al port de 
Lerwick a les 10.00 hores. Sortida a les 
18.00 hores. Nit a bord. 
 

13 ag. INVERGORDON (Escòcia) 
Pensió completa. Arribada al port 
d’Invergordon a les 8.00 hores. 
Excursió opcional de mig dia a 
Inverness i navegació pel Llac 
Ness. Sortida a les 17.00 hores. Nit a 
bord. 
 

14 ag. NEWHAVEN (Edimburg – 
Escòcia) 
Pensió completa. Arribada al port de 
Newhaven les 8.00 hores. Nit a bord. 
 

15 ag. NEWHAVEN – NAVEGACIÓ 
Sortida a la 1.00 hores. Pensió 
completa. Dia lliure per gaudir de les 
instal·lacions del vaixell. Nit a bord. 
 

16 ag. AMSTERDAM  
Esmorzar a bord. Arribada al port 
d’Amsterdam a les 7.00 hores. Tràmits 
de desembarcament.  

PREU PER PERSONA 
 

Cabina doble interior cat. L    2.225 € 
Cabina doble finestra cat. E   2.725 € 
Cabina doble balcó cat. VF     3.100 € 
 

Vol+Trasllats+Hotel des de  360 € 
Cinc excursions en castellà   549 € 

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 


