
Get back to Liverpool - 
60 anys The Beatles 

EL NOSTRE PREU INCLOU 

•Bitllet d’avió, classe turista, companyia 

EASY JET: BARCELONA – LIVERPOOL – 
BARCELONA. Inclou equipatge en cabina 
i reserva de seient. 

•Taxes d’aeroport (a re confirmar el dia 

d’emissió del bitllet). 

•Trasllats privats aeroport – hotel – 

aeroport. 

•Estada de dues nits a l’HOTEL IBIS 

LIVERPOOL CENTRE ALBERT DOCK (3*) 
o similar amb esmorzar inclòs. 

•Visita privada de mig dia de Liverpool 

(5 hores) amb guia local de parla 
espanyola. 

•Entrades al “Museu dels Beatles”i al 

“British Music Experience”. 

•Entrada al The Cavern Live Lounge més 

espectacle Tribut als Beatles. 

•Entrada al The Cavern Club. 

•Guia acompanyant de la nostra agència 

amb un mínim de 20 persones. 

•Documentació de viatge. 

•Assegurança cancel·lació i assistència 

en viatge (cia. ARAG modalitat 
INCLUSION PLUS). 
 

EL NOSTRE PREU NO INCLOU 

•Propines a guies i xofers. 

•Maleters a aeroport i hotel. 

•Serveis no especificats amb anterioritat. 

 
 

Del 9 al 11 de maig del 2020. 

9 maig BARCELONA - LIVERPOOL 

Presentació a l’aeroport de Barcelona, 
terminal 2, mostradors de la companyia 
EASY JET. Tràmits d’embarcament. Sortida 
amb vol regular a les 11.00 hores. Arribada 
a Liverpool a les 12.35 hores. Trasllat fins a 
l’HOTEL IBIS LIVERPOOL CENTRE ALBERT 
DOCK (3*) o similar. Temps lliure. A l’hora 
concertada, trobada al vestíbul de l’hotel. 
Trasllat a peu per anar a sopar al 

Restaurant Festival and drinks. A les 
20.00 hores, entrada al The Cavern Live 

Lounge per assistir al espectacle Tribut als 

Beatles. Tornada pel seu compte a l’hotel. 
Allotjament. 
 
10 maig LIVERPOOL 

Esmorzar a l’hotel. Visita privada de la 

ciutat de Liverpool (durada aproximada 5 
hores). Començaran amb la panoràmica de 
la que fou Capital Europea de la Cultural 
l’any 2008 amb les catedrals metropolitana i 
catòlica, ambdues situades al centre 
universitari de la ciutat. Abans d’arribar al 
port, realitzaran una parada per a visitar 
“The Cavern” lloc des d’on els Beatles van 
saltar a la fama. Des de l’època dels Beatles, 
Liverpool ha tingut que trobar un equilibri 
entre honrar als seus insignes fills i 
promoure el nou talent. I mirant enrere no 
sembla que s’hagi fet malament, sobretot 
tenint en compte les xifres astronòmiques 
de les que parlen els historiadors de la 
música quan intenten expressar en nombres 
l’impacte dels Beatles. Un cop arribats al 

#VALLESCLUB 

port, visita de la coneguda zona de “Albert 
Dock”, el Liverpool marítim, una zona 
fascinant en la que pot explorar el 
creixement de la ciutat i la regió que s’estén 
més enllà del port. Aquí trobaran llocs com: 
el Museu Marítim de Merseyside, la galeria 
“Tate”, el “Museu dels Beatles” on 
realitzaran una visita interior i el “British 
Music Experience” on també coneixerem 
l'historia de la música britànica. El paper de 
Liverpool com a ciutat mercantil marítima i 
la seva importància com a port comercial 
quan Gran Bretanya tenia una gran 
influència mundial van ser les principals 
raons del seu èxit. Actualment, el Pier Head 
i les seves notables Tres Gracies: el Port de 
Liverpool i els edificis The Liver i The 
Cunard, han estat declarats Patrimoni 
Mundial. Tornada a l’hotel. Temps lliure. A 
les 20.00 hores, entrada al The Cavern 

Club. Allotjament.   
 
11 maig LIVERPOOL – BARCELONA 

Esmorzar a l’hotel. Temps lliure a la seva 
disposició. A l’hora prèviament concertada, 
trasllat a l’aeroport. Tràmits 
d’embarcament. Sortida amb el vol de la 
companyia EASYJET a les 18.50 hores. 
Arribada a Barcelona, Terminal 2, a les 
22.15 hores. 

PREU PER PERSONA 
 

Habitació doble 795 € 
Supl. Individual     200 € 

NOTA: Pressupost calculat amb data 15 
d’octubre de 2019 per un mínim de 20 
persones i pendent de confirmar en ferm. 
Qualsevol alteració en la tarifa aèria, 
data de sortida, canvi de divisa, 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 TÈCNICA  GCMD-000228 

VENDA ANTICIPADA     40 ANYS 

8 % dte. abans de 90 dies de la sortida 

5 % dte. abans de 60 dies de la sortida 


