PROGRAMA DE VIATGES
ESPECIAL SÈNIORS

València
“Un territori a descobrir”
Quan viatgem?

Del 17 al 21 de juny 2019

Quants dies?

5 dies (4 nits)

Com hi anem?

En tren EUROMED des de Barcelona

Preu?

1.300 €

Inclou:


Bitllet de tren EUROMED Barcelona – València – Barcelona en classe
preferent.



4 nits en hotel de 4**** en habitació doble.



Autocar modern durant tot el recorregut.



Mitja pensió de quatre esmorzars i quatre dinars. S’afegeix un sopar de
germanor l’últim dia.



Begudes en els àpats abans detallats (aigua, vi i cafès).



Entrades als monuments, activitats i visites que es detallen a l’itinerari.



Guia acompanyant especialitzat en el territori durant tota la ruta.
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Guies locals per a les visites.



Guia acompanyant de Mediviatges durant tot el viatge.



Assegurança d'assistència en viatge.



Assegurança de cancel·lació.



Trànsfer des de l’estació de tren.

Preu per persona en habitació doble

1.300 €

Suplement habitació individual

180 €

Notes importants


Grup mínim de 20 participants. En cas de no arribar al grup mínim, i
cancel·lar-se el viatge, s’avisarà als participants amb 1 mes d’anterioritat a
la data de sortida.



Inscripcions obertes a partir de l’1 de gener fins al 20 de maig del 2019.



El viatge no es farà en cas de no arribar al grup mínim.



Itinerari i preu orientatius.



L’assegurança de cancel·lació inclou la possibilitat de cancel·lació del viatge
per qualsevol causa de força major, justificada o no, en la que s’aplicarà una
franquícia de només el 10% sobre l’import total del viatge. Sempre de
conformitat amb les condicions establertes a la corresponent pòlissa.



Els dinars o sopars que no estan inclosos en el preu final, són indicats com a
sopars lliures o dinars lliures en l’itinerari.



L’IVA està inclòs en tots els preus.
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Mediviatges us proposa…

DIA 1 (17 DE JUNY): BARCELONA- VALÈNCIA


Sortida amb el tren EUROMED de Barcelona i arribada a l'estació de
València.



Visita panoràmica de la ciutat de València.



Dinar en restaurant de la zona.



Check-in a l’hotel i tarda lliure.



Allotjament i sopar lliure.

DIA 2 (18 DE JUNY): VALÈNCIA


Esmorzar a l’hotel i visita del centre històric de la vila passant per la Lonja
de la Seda, declarada Patrimoni de la Humanitat per l’UNESCO, i per la Plaça
de la Verge i el conjunt catedralici. Degustació d’orxata i fartó al Mercat
central.



Dinar en restaurant de la zona.



A la tarda, continuació de la visita del patrimoni de la ciutat, visitant llocs
tant emblemàtics com els espectaculars frescs de l'Església de San Nicolás.



Allotjament i sopar lliure.
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DIA 3 (19 DE JUNY): ALBUFERA, OCEANOGRÀFIC I CIUTAT DE LES ARTS I
LES CIÈNCIES


Esmorzar a l’hotel.



Visita del Parc Natural de l’Albufera, ecosistema mediterrani que uneix
platges salvatges de dunes amb boscos i arrossars, i on tindrem l’oportunitat
de fer un passeig amb barca.



Dinar en restaurant local de la típica paella Valenciana.



Després de dinar ens dirigirem cap a l’Oceanogràfic i la Ciutat de les Arts i
les Ciències.



Sopar lliure i allotjament.

DIA 4 (20 DE JUNY): SAGUNT I PARC NATURAL DE SERRA CALDERONA



Esmorzar a l’hotel i sortida cap a Sagunt.



Visita a Sagunt, on destaca el Castell, que domina aquesta població repleta
de vestigis del riquíssim passat d'aquestes terres, entre els quals destaca el
Teatre Romà i el Barri Jueu.



Dinar en restaurant local.



Per la tarda ens arribarem al Parc Natural de la Serra Calderona, espai
natural a la vora de la costa mediterrània que resulta de visita obligada per
la seva flora, fauna i paratges naturals.



Tornada al Parador i sopar de germanor en un restaurant emblemàtic de la
ciutat.



Allotjament.

DIA 5 (21 DE JUNY): ALZIRA - VALENCIA - BARCELONA


Esmorzar a l’hotel i sortida cap a Alzira en autocar.



Visita de la població, on destaquen jaciments paleolítics, neolítics, de l'edat
de bronze i de l'època romana, el recinte islàmic i l’església de Santa
Caterina.



Dinar en un restaurant local.



Trasllat a l'estació de tren de valència i tornada a Barcelona.

FI DEL VIATGE

