TARDOR A
ORDESA

Del 27 al 31 d’Octubre 2019

598 €

(grup màxim de 24 persones)
EL PREU INCLOU:










Vols directes Palma - Barcelona - Palma, amb tarifa resident.
Estada de 4 vespres a l’Hotel Bujaruelo ** (Torla).
4 berenars a l’hotel.
4 sopars a l’hotel amb aigua i copa de vi inclòs.
1 dinar a un restaurant a la zona d’Ainsa amb aigua i vi inclòs.
Autocar i Land Rovers 4x4 per tots els trasllats indicats al
programa.
Guiatge durant tot el viatge de Ramon Oliver.
Assegurança de viatge.
Taxes aèries.

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 no indicats al programa.

SUPLEMENTS i OPCIONALS:




Habitació Individual: 125 €
No Resident: 100 €
Assegurança opcional de despeses d’anul·lació: 13 € (fins 1.500 €)

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 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 (03.05.2019). Qualsevol
variació d’aquests preus podrà afectar proporcionalment als preus
publicats.
Taxes aèries i imposts aplicables subjectes a variació fins el
moment d’emissió de la documentació.

HOTEL CONFIRMAT:


Bujaruelo ** (Torla).
http://hotelbujarueloordesa.com

INFORMACIÓ i RESERVES:

27 Octubre: PALMA - BARCELONA - TORLA
Presentació a les 05.15 h. davant el mostrador de vendes d’Air
Europa, a l’aeroport de Palma, per sortir en el vol UX6006 de
les 07.00 h. amb destí Barcelona. Arribada i sortida cap a
Torla, on tindrem l’hotel. A l’arribada deixarem les maletes i
des de l’hotel sortirem per fer la primera excursió: Miradors
d’Ordesa en 4x4, on contemplarem magnífiques vistes aèries
de la vall, des dels seus miradors, en els quals, observarem els
massissos de Mondarruego, Tossal del Maig, Circ de Carriata,
bec el Galliner, Bretxa de Rolando, massís de Fraucata,
cascada de Cotatuero, grades de Soaso, etc. Tot això des d'una
altura de 2000 metres que accedirem amb els vehicles.
Tornada a l’hotel. Sopar i allotjament.
28 Octubre: COLA DE CABALLO
Berenar a l’hotel i trasllat a la Pradera d’Ordesa, per tal
d’arrancar amb la segona excursió del viatge: Cua de Cavall.
El recorregut serà d’uns 18 Km. i el temps aproximat serà de 7
hores i mitja. La cota màxima serà de 1.763 m. i el desnivell
acumulat serà de +778 m. El dinar el farem de picnic. A l’hora
acordada, tornada a l’hotel. Sopar i allotjament.
29 Octubre: VALL D’ORDISO (BUJARUELO)
Berenar a l’hotel i trasllat amb Land Rovers fins a Bujaruelo,
d’on començarem l’etapa d’avui per la Vall d’Ordiso. El
recorregut serà d’uns 15 Km. i el temps aproximat serà de 4
hores i mitja. El desnivell acumulat serà de +389 m. A l’hora
acordada, tornada a l’hotel. Sopar i allotjament.
30 Octubre: COTATUERO - FAIXA DE RACUN
Berenar a l’hotel i trasllat a la Pradera d’Ordesa, per tal
d’arrancar amb la cuarta excursió del viatge: Circ de Cotatuero
i Faixa de Racun. El recorregut serà d’uns 12 Km. i el temps
aproximat serà de 4 hores i mitja. El desnivell acumulat serà
de +631 m. El dinar el farem de picnic. A l’hora acordada,
tornada a l’hotel. Sopar i allotjament.
31 Octubre: TORLA - AINSA - BARCELONA - PALMA
Berenar a l’hotel i trasllat a Ainsa, meravellosa localitat que
visitarem. Dinar a un restaurant. A l’hora acordada, trasllat a
l’aeroport de Barcelona per sortir en el vol UX6103 de les
22.00 h. amb destinació Palma. Arribada a les 22.45 h.
aproximadament i final d’aquest meravellós viatge.
Condicions d’anul·lació:
- Entre la data de reserva i 40 dies abans de la sortida: Despeses de 100 € per
persona.
- Entre 39 i 31 dies abans de la sortida: Despeses de 215 € per persona.
- Entre 30 i 8 dies abans de la sortida: Despeses de 450 € per persona.
- Durant els 7 dies anteriors a la sortida: Despeses del 100% del total de la reserva.
Assegurança de cancel·lació opcional: Aquest servei no és anul·lable, i comporta el
100% del seu import total des del mateix dia de la seva contractació.

