CATÀLEG SORTIDES 2018
VIATGES L’EIXIDA TOURS

OFICINA TÀRREGA

OFICINA LLEIDA

C/ AGODERS, 17

C/ HOSTAL LA BORDETA, 8

TEL: 973 312 006

TEL: 973 211 203

info@leixida.com

www.leixida.com

Viatges l’Eixida és una agència de viatges, fundada el
1986, amb 32 anys d'experiència en el món dels
viatges i especialistes en organitzar viatges propis.
Ens podeu trobar en dues oficines, una situada a
Tàrrega i l’altra a Lleida.
Ara us presentarem el nostre catàleg de sortides

del

2018, on trobaran visites d’un dia, de dos, circuits
culturals de 6 dies i un creuer de 8 dies pels Fiords
Noruecs.
Tots els viatges del catàleg seran acompanyats d’un
guia de la nostra empresa i amb un gran bagatge dins
d’aquesta professió.
Per més informació i / o reserves:
∗

A les nostres oficines

∗

info@leixida.com

∗

Whatsapp al 672 321 285

Una abraçada de tot l’equip de Viatges L’Eixida!
Viatges L’Eixida Tours
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02 D’ABRIL DEL 2018
La festa més emblemàtica de L’EIXIDA.
Sortida al matí en direcció a Alcover. Esmorzar
inclòs. Després anirem a Alcover on farem un
recorregut pel nucli antic de la vila i visitarem el
seu museu. Un cop acabada la visita pujarem a
l’autocar en direcció Salou i, on tindrem temps
per passejar per aquesta vila de la Costa Dorada.
Al migdia tornarem a Alcover on dinarem un
menú de mariscada.
A la tarda, ball en directe

OBSEQUI D’UNA MONA DE 400 GRS. PER PERSONA
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16 DE MAIG DEL 2018
Sortida al matí en direcció a Girona. Parada a
esmorzar, a compte del client. Un cop arribem a
Girona ens esperarà un guia local on ens farà una
visita guiada, i podrem contemplar els racons
màgics de Girona Temps de Flors.
La gran festa de la primavera de Girona, que
omple la ciutat de colors i olors durant nou dies és
un dels esdeveniments amb major tradició del
municipi.
Anirem a dinar en un restaurant de la zona i en
acabar agafarem l’autocar per retornar a casa.
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09 DE JUNY DEL 2018
09 JUNY

KIEL

10 JUNY

COPENHAGE

11 JUNY

NAVEGACIÓ

12 JUNY

OLDEN

13 JUNY

FLAM

14 JUNY

BERGEN

15 JUNY

NAVEGACIÓ

16 JUNY

KIEL

EL PREU INCLOU:

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Autocar ciutat d’origen—Barcelona, anada i tornada
Guia acompanyant durant tot el viatge
Avió Barcelona—Kiel—Barcelona
Trasllat aeroport—port—aeroport
8 dies / 7 nits de creuer
Cabina escollida
Règim pensió completa
Assegurança bàsica de viatge
Taxes i carburant
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13 DE JUNY DEL 2018
Sortida al matí en direcció a Cardona. Parada per
esmorzar, no inclòs. Al arribar farem una visita a
la Muntanya de Sal, on es realitzarà un itinerari
guiat. Després farem una visita guiada al Castell,
recorregut per la fortalesa moderna i les parts del
vell Castell comtal, com la Torre de la Minyona i
l’excepcional col·legiata de Sant Vicenç, joia del
romànic llombard català.
Anirem a dinar en un restaurant. A la tarda
visitarem el Centre Històric, recorregut guiat pels
principals carrers, places i edificis de Cardona.
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16 al 17 de juny
16 de juny: Ciutat d’origen—Lourdes
Sortida dels llocs d’origen. Passarem per la Vall d’Aran
i breu parada a Vielha. Arribada a Lourdes i dinar. A la
tarda visita del Santuari i possibilitat d’anar a missa. Al
vespre assistirem a l'impressionant Processo de les
Entorxes. Sopar i allotjament.

17 de juny: Lourdes—Ciutat d'origen
Després
continuar

d’esmorzar,
coneixent

temps
el

lliure

Santuari

per
i

la

compres,
població

i
de

Lourdes, que ofereix diversos atractius. Dinar a l’hotel.
Seguidament sortida cap a casa.

El preu inclou: autocar

de

luxe

durant

tot

el

recorregut, guia acompanyant durant tot el viatge,
hotel 3*, pensió completa amb begudes i assegurança.
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18 al 23 d’agost del 2018
Dia 1 Ciutat d’origen / París.
Sortida de matinada, direcció París. Breus parades en ruta,
dinar a compte del client. Arribada a París, sopar al centre
de la ciutat i trasllat a l’hotel 4*.
Dia 2 Arc del Triomf / Camps Elisis / Concordia / Vendome .
Esmorzar. Excursió al cor de París... L’avinguda dels Camps
Elisis i l’Arc del Triomf. A la tarda anirem al barri ultramodern de la Defense, la plaça Vendome, una visita panoràmica
cap als Invàlids i la Dòme, sota la seva cúpula es troba la
tomba de Napoleó. Sopar i allotjament.
Dia 3 Museu del Louvre / Notre Dame / Illa la Citè.
Esmorzar. Visita al museu del Louvre (entrada inclosa). A la
tarda breu passeig a peu junt al Sena direcció L’Illa de Cité i
la Notre Dame, visita de l’interior. Continuarem cap a l'ajuntament de Paris. Sopar i allotjament.
Dia 4 Torre Eiffel / Trocadero / Galeries La Fayette / Dior.
Esmorzar. Visita a les galeries La Fayette i l’Opera Garnier.
Temps lliure. A la tarda excursió a la Torre Eiffel. Sopar i excursió nocturna per veure el Trocadero i els edificis més importants il·luminats. Allotjament.
Dia 5 Disenyland París.
Esmorzar. Excursió a Eurodisney (entrada no inclosa).
Dia 6 París / Ciutat d’origen.
Esmorzar de matinada i sortida cap a les ciutats d’origen.
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23 al 28 de setembre del 2018
Dia 1 Ciutat d’origen / Salamanca
Sortida en direcció La Rioja, visitarem la Cartoixa de Miraflores. Dinar inclòs. A la tarda visitarem Salamanca. Sopar.
Dia 2 Ciutat Rodrigo / Salamanca de nit
Excursió i visita a Ciutat Rodrigo. A la tarda breu parada en
una xarcuteria de pernils i al vespre visita de Salamanca
il·luminada.
Dia 3 Zamora / La Alberca
Visita amb guia oficial a Zamora. A la tarda excursió a La
Alberca, poble declarat conjunt històric– artístic.
Dia 4 Valladolid / Tordesillas
Visita a la capital de Castella i Lleó. La tarda excursió a Tordesillas, on visitarem el Monestir de Santa Clara.
Dia 5 Lleó
Excursió a Lleó amb guia oficial. A la tarda serà lliure per
organitzar l’equipatge, últimes compres, ...
Dia 6 Salamanca / Burgos / Ciutat d’origen
Sortida de matinada cap a Burgos, visita de la ciutat i després de dinar tornada cap a les ciutats d’origen.
El preu inclou: autocar, guia acompanyant, hotel 3*, pensió
completa amb begudes, dinar del primer i últim dia, visites i
excursions incloses, assegurança bàsica de viatge.
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02 al 07 d’octubre del 2018
Dia 1 Ciutat d’origen / Rías Baixas.
Sortida direcció Rías Baixas, fent breus parades pel camí.
Dinar inclòs. Arribada, sopar i allotjament
Dia 2 La Toja / O Grove / Pontevedra.
sortida cap a La Toja i O Grove. Anirem al “ Vaixell de los
mejillones”. Dinar. A la tarda visitarem Pontevedra.
Dia 3 Vigo / Combarro / Poio
Sortida cap a Vigo, visita panoràmica de la ciutat. A la
tarda visitarem Cambarro. Després continuarem cap a Poio
que és famós pel seu Monestir. Sopar i allotjament.
Dia 4 Cambados
Excursió a Cambados, un dels pobles més bonics de Galícia.
Dinar i a la tarda FESTA DEL MARISC.
Dia 5 Santiago de Compostela / Visita a bodegues i vinyers.
Esmorzar i sortida cap a Santiago de Compostela per visitar
la catedral i el casc antic. A la tarda visita a unes bodegues
típiques de la zona, on farem una degustació de vins.
Dia 6 Rías Baixas / Ciutat d’origen.
Esmorzar i sortida de bon de matí. Dinar inclòs.
El preu inclou: Autocar, hotel 3*, pensió completa amb begudes incloses, guia acompanyant, dinar del primer i últim
dia, excursions incloses i assegurança bàsica de viatge
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08 D’OCTUBRE DEL 2018
EL PROGRAMA INCLOU:
∗

AUTOCAR D’ANADA I TORNADA

∗

10 DIES / 9 NITS EN PENSIÓ COMPLETA

∗

BEGUDES ALS MENJARS (AIGUA I VI)

∗

ENTRADA AMB DINAR

∗

SORTIDA DESPRÉS DE L’ESMORZAR

∗

VISITA MÈDICA

∗

SERVEI DE CURES A ESCOLLIR ENTRE:
- 9 SERVEIS DE BANYS DE BOMBOLLES
- PISCINA TERMAL

11

Lleida
C/ Hostal La Bordeta, 8
25001 Lleida

Tel: 973 211 203
Tàrrega

C/ Agoders, 17
25300 Tàrrega

Tel: 973 312 006

Viatjar és l'únic que compres que et fa més ric!
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