
Australia amb creuer i 
assistència en espanyol. 

EL NOSTRE PREU INCLOU 
•Bitllet d’avió, classe turista, 
companyia EMIRATES: BARCELONA – 
DUBAI – SIDNEY i AUCKLAND – 
DUBAI – BARCELONA. 
•Taxes d’aeroport (a confirmar el dia 
d’emissió del bitllet). 
•Trasllats aeroport – hotel – port – 
aeroport. 
•Dues nits de pre creuer a l’HOTEL 
RADISSON BLU PLAZA (5*) o similar 
amb esmorzar inclòs a Sidney. 
•Visita de dia complet de Sidney amb 
dinar i de mig dia a Auckland amb 
guies de parla espanyola. 
•Creuer en pensió completa a bord 
del creuer NOORDAM de la companyia 
Holland America Line en cabina doble 
interior. 
•Taxes d’embarcament incloses.  

•Guia acompanyant des d’Espanya 
amb un mínim de 20 persones. 
 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 
•Propines a bord del creuer. 

•Propines guies i xofers. 

•Maleters a aeroports, ports i hotels. 

•Tramitació visat d’entrada a 
Australia. 
•Assegurança assistència i 
cancel·lació de creuer.  

 
 

Del 9 al 27 de novembre 2023. 

9 nov. BARCELONA – DUBAI – SIDNEY 
Presentació a l’aeroport mostradors companyia 
EMIRATES. Tràmits d’embarcament i duana. 
Sortida amb vol línia regular amb destí Sidney, 
via Dubai. Nit a bord. 
 

10 nov. SIDNEY 
Arribada i trasllat a l’HOTEL RADISSON BLU 
PLAZA (5*) o similar. Temps lliure. Allotjament. 
 

11 nov. SIDNEY 
Esmorzar a l’hotel. Visita de dia complet de la 
ciutat de Sidney capturant el seu impressionant 
arquitectura, les espectaculars vistes del port i 
la famosa platja de Bondi. Visita del pont del 
port des de Macquatie, Chinatown, Port Darling, 
Kings Cross i Watsons Bay, amb parada al 
penya-segat The Gap. Tornada a la ciutat pels 
barris Double Bay i Rose Bay. Dinar bufet a 
bord d’un creuer per la badia. A la tarda, 
recorregut per l’Òpera de Sidney, un dels 
recintes per espectacles més emblemàtics del 
món. Finalment, realitzaran un passeig pels 
barris històrics The Rocks i Circular Quay. 
Tornada a l’hotel. Allotjament. 
 

12 nov. SIDNEY 
Esmorzar a l’hotel. Trasllat al port de Sidney 
per embarcar al creuer NOORDAM. Tràmits 
d’embarcament i acomodació a la cabina 
escollida. Sortida a les 18.30 hores. Temps 
lliure. Sopar i nit a bord. 
 

13 nov. NAVEGACIÓ 
Pensió completa. Dia lliure a la seva 
disponibilitat. Nit a bord. 
 

14 nov. MELBOURNE (Austràlia) 
Pensió completa. Arribada al port de 
Melbourne a les 8.00 hores. Temps lliure. 
Sortida a les 17.00 hores. Nit a bord. 
 

15 nov. BURNIE (Tasmània – Austràlia) 
Pensió completa. Arribada al port de Burnie a 
les 7.30 hores. Temps lliure. Sortida a les 19.00 
hores. Nit a bord. 
 

16 i 17 nov. NAVEGACIÓ 
 

18 nov. MILFORD SOUND (Nova Zelanda) – 
NAVEGACIÓ pel Parc Nacional de Fiordland 
Pensió completa. Arribada al port de Milford 
Sound a les 7.00 hores. Temps lliure. Sortida a 
les 20.00 hores. Nit a bord. 
 

#PARTNER 

19 nov. PORT CHALMERS (Dunedin – Nova 
Zelanda) 
Pensió completa. Arribada al port de Port 
Chalmers a les 8.00 hores. Temps lliure. 
Sortida a les 18.00 hores. Nit a bord. 
 

20 nov. TIMARU (Nova Zelanda) 
Pensió completa. Arribada al port de Timaru 
a les 7.00 hores. Temps lliure. Sortida a les 
17.00 hores. Nit a bord. 
 

21 nov. KAIKOURA (Nova Zelanda) 
Pensió completa. Arribada al port de 
Kaikoura a les 8.00 hores. Temps lliure. Sortida 
a les 17.00 hores. Nit a bord. 
 

22 nov. WELLINGTON (Nova Zelanda) 
Pensió completa. Arribada al port de 
Wellington a les 7.00 hores. Temps lliure. 
Sortida a les 16 hores. Nit a bord. 
 

23 nov. NAPIER (Nova Zelanda) 
Pensió completa. Arribada al port de Napier a 
les 8.00 hores. Temps lliure. Sortida a les 
14.00 hores. Nit a bord. 
 

24 nov. TAURANGA (Rotorua – Nova 
Zelanda) 
Pensió completa. Arribada al port de 
Tauranga a les 8.00 hores. Temps lliure. 
Sortida a les 20.00 hores. Nit a bord. 
 

25 nov. NAVEGACIO per la badia de Plenty 
i per la Península de Coromandel 
 

26 nov. AUCKLAND (Nova Zelanda) – 
DUBAI - BARCELONA 
Esmorzar a bord. Arribada al port d’Auckland 
a les 7.00 hores. Tràmits de desembarcament. 
Visita de mig dia dels principals punts 
d’Auckland coneguda com la Ciutat de les 
Veles: Muriwai Beach, Harbour Bridge amb una 
vista completa de la Badia de Waitemata, 
Queen Street, l’Albert Park i el campus de La 
universitat d’Auckalnd. Visita dels barris 
residencials de Parnell, Orakei i Mission Bay. 
Trasllat a l’aeroport. Tràmits d’embarcament. 
Sortida amb vol de la companyia EMIRATES 
amb destí Barcelona, via Dubai. Nit a bord. 
 

27 nov. BARCELONA 
Arribada. 

PREU PER PERSONA DES DE 
 

Cabina doble interior      4.450 € 
Consultar altres categories i 

acomodacions  

NOTA: Preu calculat per un grup 
mínim de 20 participants. Qualsevol 
alteració en el canvi de divisa, tarifa 
aèria, data de sortida, nombre de 
participants o serveis terrestres 
implicaria una variació del preu final. 

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117  08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 ORGANITZACIÓ TÈCNICA CICMA 674    


