
Observatoris 
Andalusia Oriental. 

EL NOSTRE PREU INCLOU 

•Bitllet d’avió, classe turista, companyia 

VUELING AIRLINES: BARCELONA – 
GRANADA – BARCELONA. 

•Taxes d’aeroport (a confirmar el dia 

d’emissió del bitllet). 

•Autocar de luxe durant tots els 

trasllats. 

•Estada d’una nit a l’HOTEL AC ALMERIA 

(4*) o similar amb esmorzar. 

•Estada de dues nits a l’HOTEL CARMEN 

(4*) o similar amb esmorzar. 

•Estada d’una nit a l’HOTEL SANTA 

CRUZ (3*) o similar, en règim de pensió 
completa.  

•Visites privades i guiades del 

Observatori de Calar Alto, Observatori 
de Sierra Nevada (si es possible l’accés) 
i del Institut d’Astrofísica d’Andalusia. 

•Visites privades amb guia local de 

Guadix i Granada. 

•Entrades a la Catedral i Capella Reial 

de Granada, Palau de l’Alhambra i 
Jardins del Generalife. 

•Entrada al parc temàtic western Oasys 

Mini-Hollywood. 

•Guia acompanyant de la nostra agència 

amb un mínim de 20 participants. 

•Documentació de viatge. 

•Assegurança cancel�lació i assistència 

en viatge (cia. ARAG modalitat CLASS 
VIP). 
 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 

•Begudes àpats inclosos. 

•Propines guia i xofer. 

•Serveis privats tals com bugaderia, 

telèfon, mini bar,... 

•Serveis no especificats amb 

anterioritat. 

Del 24 al 28 de maig 2017. 

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANITZACIÓ TECNICA GCMD—000228 

24 maig BARCELONA – GRANADA - 
GUADIX – CABO DE GATA – ALMERIA 
(250 km) 
Vol regular amb destí Granada. Arribada i 
trasllat fins a Guadix. Trobada amb el guia 
local i visita privada de la ciutat incloent 
les ruïnes del teatre romà, la Catedral i el 
casc històric. Panoràmica en Tren Turístic 
fins a la zona de les Coves, l’Ermita o Cova 
Sagrada, el Mirador i la Cova Habitada. A l 
a tarda, trasllat fins a Cabo de Gata, 
trobada i entrevista amb el Sr. Ferran 
Casarramona. Allotjament a l’HOTEL AC 
ALMERIA (4*) o similar. 
 
25 maig ALMERIA – OBSERVATORI 
CALAR ALTO – TABERNAS – GRANADA 
(270 km) 
Esmorzar. Sortida per carretera cap a 
l’Observatori Calar Alto. Arribada i visita 
privada guiada de 10.00 a 12.00 hores. Un 
cop finalitzada, trasllat fins a Tabernas. 
Entrada i visita del poblat de Mini-
Hollywood. Temps lliure. A l’hora 
prèviament concertada, trasllat per 
carretera fins a Granada. Arribada i 
allotjament a l’HOTEL CARMEN (4*) o 
similar.  
 
26 maig GRANADA 
Esmorzar. Al matí, visita guiada de la 
ciutat de Granada, incloent la Capella 
Reial, la Catedral, els barris d’Albaizín i 
Sacromonte. A la tarda, visita privada del 
conjunt del palau de l’Alhambra i els 
jardins del Generalife.  Allotjament. 

 

27 maig GRANADA – SIERRA 
NEVADA (50 km) 
Esmorzar. Trasllat fins a l’Observatori 
de Sierra Nevada (pendent de confirmar 
a últim moment per si la carretera es 
accessible). Visita privada. Trasllat al 
poble de Sierra Nevada. Acomodació a 
l’HOTEL SANTA CRUZ (3*) o similar. 
Dinar. Temps lliure, possibilitat de 
realitzar diferents activitats que ofereix 
l’hotel (tirolina, tir a l’arc, escalada, 
senderisme,...). Sopar i allotjament. 
 
28 maig SIERRA NEVADA – 
GRANADA (50 km) – BARCELONA 
Esmorzar. Trasllat fins a Granada. Visita 
privada del Institut d’Astrofísica 
d’Andalusia. Un cop finalitzada la visita, 
temps lliure a Granada. A la tarda, trasllat 
a l’aeroport. Vol regular amb destí 
Barcelona.  

PREU PER PERSONA DES DE 
   SOCI NO SOCI 

Habitació doble   875 €  965 € 
Supl. individual        145 € 

NOTA: Pressupost calculat amb data 1 de 
febrer de 2017 per un mínim de 20 persones i 
pendent de confirmar en ferm. Qualsevol 
alteració de la tarifa aèria, nombre de 
participants, serveis de terra o data de sortida 
implicaria una variació en el preu final. 

RESERVA EN FERM 
Per formalitzar al reserva en ferm es 
necessària la fotocopia del DNI i del 
carnet de soci de l’Agrupació 
Astronòmica de Sabadell, si s’escau, i un 
dipòsit de 250 € per persona.  


