CAMÍ DE
CAVALLS
Del 6 al 10 de Maig 2019

360 €

EL PREU INCLOU:









Vols Palma - Menorca - Palma.
Estada de 4 vespres a hotel de 2* cèntric a Ciutadella.
4 berenars i 3 picnics (amb aigua inclosa) de l’hotel.
Tots els trasllats indicats al programa.
Acompanyant des de Palma.
Assegurança de viatge.
Taxes d’aeroport.
Descompte de resident.

EL PREU NO INCLOU:




Qualsevol servei no detallat clarament a l’apartat anterior.
Guies locals, entrades a monuments i museus, així com a llocs de
pagament.
Taxa turística de les Illes Balears (pagament directe a l’hotel)

6 Maig: PALMA - MENORCA
Presentació a les 06.45 h. a l’aeroport de Palma, al mostrador
de facturació d’Ibèria, per fer els tràmits d’embarcament en el
vol IB8480 de les 08.15 h. amb destí Menorca (per tema
d’horaris, es prega que ja vingueu amb la vestimenta
adequada per fer la primera etapa). A l’arribada (09.00 h.) ens
esperarà un autocar que ens portarà a on començarem la primera
etapa “Sa Mesquida - Es Grau” (6.9 Km. - 2 h. 30 min. Dificultat: 1 bota). Dinar lliure NO inclòs. L’horabaixa visitarem
el Parc Natural de s’Albufera des Grau. A l’hora acordada trasllat
a l’hotel. Allotjament (sopar lliure NO inclòs).
7 Maig: MENORCA
Berenar a l’hotel i trasllat cap a Es Grau, des d’on començarem la
segona i tercera etapes “Es Grau - Favaritx - Port d’Addaia”, a
les que dedicarem tot el dia d’avui (20.7 Km. - 7 h. 05 min. - 2
botes). Dinarem d’un picnic proveït per l’hotel. Al finalitzar
l’excursió, ens traslladarem de tornada a l’hotel. Allotjament
(sopar lliure NO inclòs).
8 Maig: MENORCA
Berenar a l’hotel i trasllat cap a Cala Tirant, des d’on començarem
la cinquena etapa “Cala Tirant - Binimel·la”, a la que també
dedicarem tot el dia d’avui (9.6 Km. - 3 h. 40 min. - 2 botes).
Dinarem d’un picnic proveït per l’hotel. Haurà una tiradeta
opcional cap a Cala Pregonda, que per qui ho vulgui fer sumarà
3.8 Km. a l’itinerari. Al finalitzar l’excursió, ens traslladarem de
tornada a l’hotel. Allotjament (sopar lliure NO inclòs).
9 Maig: MENORCA
Berenar a l’hotel i trasllat cap a Binimel·la, des d’on començarem
la sisena i setena etapes “Binimel·la - Els Alocs - Algaiarens”, a
les que dedicarem tot el dia d’avui (18.6 Km. - 7 h. 45 min. - 3
botes). Dinarem d’un picnic proveït per l’hotel. Al finalitzar
l’excursió, ens traslladarem de tornada a l’hotel. Allotjament
(sopar lliure NO inclòs).

SUPLEMENTS:




Habitació Individual: 40 €
No Resident: 100 €
Assegurança opcional despeses de cancel·lació: 8 € (fins a 600 €)

NOTES IMPORTANTS:







Es requereix DNI en vigor per viatjar.
L’ordre de les excursions podrà ser alterat, sense que això pugui
afectar al contingut de les mateixes.
Preus, textes i condicions vàlids a excepció d’errada tipogràfica.
Tots els preus i suplements han estat calculats segons les tarifes
vigents a l’hora de dissenyar el programa (27.02.2019). Qualsevol
variació d’aquests preus podrà afectar proporcionalment als preus
publicats.
Taxes d’aeroport i imposts aplicables subjectes a variació fins el
moment d’emissió de la documentació.

HOTEL CONFIRMAT:


Hotel Alfons III (Ciutadella centre)
http://www.hotelalfons.com/es/

INFORMACIÓ i RESERVES:

10 Maig: CIUTADELLA-MAÓ-PALMA
Berenar a l’hotel i trasllat cap a Algaiarens, des d’on començarem
la vuitena i darrera etapa “Algaiarens - Cala Morell”, a la que
dedicarem tot el matí (5.4 Km. - 2 h. 10 min. - 1 bota). A
l’arribada a Cala Morell ens traslladarem fins a Ciutadella.
DINAR LLIURE (no inclòs). L’horabaixa, a l’hora acordada,
trasllat al l’aeroport de Menorca, des d’on sortirem en el vol

IB8493 de les 18.05 h. direcció Palma. Arribada a les 18.50 h.
i fi d’aquest meravellós viatge.
Organització Tècnica, Condicions Generals i Condicions
Especials de Cancel·lació en: www.tumayoristaenbaleares.com

