Viatges
sèniors
Des de Mediviatges,
aquest 2020
us proposem
cinc viatges
d’experiències
Aurores Boreals
Astúries
Illes Gregues
Praga
Mercats Nadalencs
Places limitades

Amb
nosaltres
gaudiràs
de

Un guia
acompanyant
durant tot el viatge

Bitllets d’avió
i trasllats en
transport privat

La millor opció
d’allotjament

Entrades als
monuments,
activitats i visites

Assegurança
d’assistència
en viatge i de
cancel·lació
incloses

Àpats regionals
i característics
del territori

Guies locals
per a
les visites

AURORES BOREALS

Les llums de l’Àrtic
Des de 2.500 €

Inscripcions fins al 10 de febrer

Del 10 al 14 de març
(5 dies / 4 nits)
· En avió des de Barcelona
· Hotels de 4* a Hèlsinki i Rovaniemi
· Pensió completa
· Begudes en els àpats detallats
(aigua, vi i cafès)
· Grup d’entre 20 i 30 participants

Rovaniemi

Visitarem la Lapònia Finlandesa on podrem:
· Recórrer la ciutat de Rovaniemi
· Sortir de safari per veure el fascinant espectacle astral de
llums multicolors que il·luminen les llargues nits de l’Àrtic,
les aurores boreals
· Excursió per veure els rens
· Sortir de ruta amb gossos huskies
· Visitar el Museu Artikum
· Pescar en un llac gelat
· Construir un iglú
· Gaudir d’una sauna finlandesa

Hèlsinki

Visitarem la capital de Finlandia, fent una visita panoràmica
de la ciutat, una capital sostenible amb grans àrees verdes
urbanes i que combina el disseny, l’arquitectura, la gastronomia
i la sauna.

ASTÚRIES

Inscripcions fins al 15 de març

Des de 1.180 €

· En avió des de Barcelona
· Hotel de 4*
· Mitja pensió
(4 esmorzars + 4 dinars)
· Begudes en els àpats
detallats (aigua, vi i cafès)
· Grup d’entre 20 i 30 participants

Experimenta amb els sentits

Gijón

Visita a Gijón per passejar pel seu casc
històric i veure l’església de Sant Pere,
la casa natal de Jovellanos i la Torre del
rellotge.
Oviedo

Visita Oviedo del casc antic, amb el seu:
· Palau de Valverde i de Camposagrado.
· Esglésies de Sant Isidre i Sant Tirs.
· Monestirs de Sant Vicenç i Sant Pelai.
· Catedral gòtica.

Del 15 al 19 d’abril
(5 dies / 4 nits)

Costa Nord i occidental

Visita de les localitats de Luanco i
Cudillero, i parada al Cabo de Peñas.
En aquestes localitats visitarem un
obrador de marañuelas.

Costa Oriental

Visita de les poblacions de Villaviciosa
i Llanes. En aquesta parada visitarem un
llagar de sidra.

Pics d’Europa

Sortida cap al Parc Nacional dels Pics d’Europa on ens
pararem al Santuari del Real Sitio de Covadonga.
Degustarem una fabada asturiana a Cangas d’Onís i visitarem
una tradicional fàbrica de sidra a Sirviella.

CREUER ILLES GREGUES
I TURQUIA

Inscripcions fins al 25 de gener

Des de 2.300 €

Del 9 al 16 de maig
(8 dies / 7 nits)
· En avió des de Barcelona a Atenes
· Cabina doble interior
· Pensió completa a bord
· Begudes en els àpats
detallats (aigua, cafè i tè)
· Grup d’entre 30 i 40 participants

Atenes

Capital de la cultura clàssica d’occident,
on podrem visitar el Partenón, amb el
seu temple d’Atenea Niké i l’Erecteion,
passejarem per les places de Syntagma
i Omonya i recorrerem els carrerons de
la zona de la Plaka.

Çanakkale

Estambul

Visita de l’eterna Constantinoble, una
ciutat amb una història mil·lenària, on
navegarem per l’estret de Bòsfor, que
divideix els dos continents, visitarem el
mercat de les espècies i els punts més
emblemàtics del barri de Sultanahmet.

Meteora

illes de l’Egeu
Mykonos
Santorini
Creta

Farem parada a Volos per visitar els monestirs ortodoxos de
Meteora, declarats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.

Passejarem pel centre històric, un laberint
de carrers adoquinats que envolten la
histórica Torre del rellotge i on admirarem
l’emblemàtic cavall de Troia.

PRAGA

Inscripcions fins al 15 de setembre

Des de 1.395 €

· En avió des de Barcelona
· Hotel de 4*
· Mitja pensió
(4 esmorzars + 4 dinars)
· Begudes en els àpats
detallats (aigua, vi i cafès)
· Grup d’entre 20 i 30 participants

La ciutat de les 100 torres

Praga - Centre històric

Visita del centre històric de Praga:
· Església Nostra Senyora de Tyn
· L’ajuntament i el seu rellotge astronòmic
· Pont de Sant Carles
· Plaça de la República
· Torre de la Pòlvora
Karlovy Vary

Famosa estació termal on visitarem
també una tradicional fàbrica de vidre.

Del 15 al 19 d’octubre
(5 dies / 4 nits)

Praga - Hradcany

Visita el barri del castell i els seus punts
emblemàtics:
· Basílica de Sant Jordi
· El Palau Antic
· Catedral de Sant Vito
· Recorregut pels carrerons d’Or
Praga - Josefov

El barri jueu de Praga és testimoni de
l’època més fosca de l’Europa Central.

Praga - Malá Strana

Un dels barris històrics de la ciutat, on
visitar les esglésies de Sant Nicolau i de
Nostra Senyora de la Victòria.
Museu d’alquimistes i mags

En aquesta exposició podrem descobrir
els secrets dels alquimistes rudolfins i
del mag Zito, entre d’altres.

MERCATS NADALENCS

Alsàcia

Inscripcions fins al 10 de novembre

Des de 1.495 €

Del 10 al 15 de desembre
(5 dies / 4 nits)
· En avió des de Barcelona
· Hotel de 4*
· Mitja pensió
(4 esmorzars + 4 dinars)
· Begudes en els àpats detallats
(aigua, vi i cafès)
· Grup d’entre 20 i 30 participants

Zurich

En aquesta ciutat multicultural,
vanguardista i plena d’història, visitarem
el casc antic i el barri financer.
Friburg

Ens endinsarem en els seu
casc històric i els típics canals
que envolten la ciutat.

Colmar

Mulhouse

Famós pel seu mercat nadalenc, on els
seus carrers i edificis es vesteixen de
Nadal per aquestes dates.

Estrasburg

Visita del casc històric de la
Capital d’Europa, on veurem
la Catedral de Notre-Damme,
la Plaça de la República i
el barri de les Institucions
Europees.

Passejarem pel casc antic i admirarem
els seus bells edificis d’època medieval.

Haut Koenigsbourg

Visita d’aquest castell del segle XII que fou residència dels
últims emperadors alemanys.

Cascades del Rin

Admirarem els salts d’aigua
més alts de l’Europa Central.

Per què viatjar amb Mediviatges?
·

Disposem d’un equip especialitzat en els viatges per a sèniors.

· Creem programes de viatges per a majors de 60 anys a mida de les seves necessitats
· Treballem per complir amb les inquietuds del col·lectiu.
·	Seleccionem circuits exclusius i complets per tot el territori nacional i
internacional.
·	Som experts en les destinacions que visitem i compartim el nostre coneixement
amb els nostres viatgers.
·	Estem especialitzats en visites d’interès per al col·lectiu mèdic en els nostres
viatges.
· Resolem les possibles incidències que puguin sorgir durant el viatge.
· Teniu atenció personalitzada abans, durant i després del viatge.
· Si finalment no podeu viatjar, fem les gestions amb l’assegurança de cancel·lació.

Clàusules que incideixen en tots els viatges:
· E
 l viatge no es farà en cas de no arribar al grup mínim, en tal cas s’informarà fins al dia límit
d’inscripcions al viatge.
· L’itinerari i els preus d’aquest catàleg són 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.
· L’IVA està inclòs en tots els preus.
· A
 quest document es tracta d’un resum de les principals condicions del viatge; per altres
condicions i/o més informació, consultar amb l’agència.

Altres viatges d’èxit de Mediviatges

Nova York
2008

Bulgaria
2009

La Toscana
2010

Islàndia
2011

Jerez
de la Frontera
2015

París
2014

Pamplona
2013

Budapest
2012

Ordesa
2016

Costa
Amalfitana
2017

Escòcia
2018

Creuer pel Volga
2019

Tot l’anterior queda subjecte
a les condicions generals del
contracte de viatges combinats
de Mediviatges, les quals podeu
consultar a la nostra agència

Demana més informació!
Passeig de la Bonanova, 47
08017 Barcelona

Tel: 93 567 88 05
mediviatges@med.es
www.mediviatges.com

