
 

 

 

 

declarada conjunt històric artístic que ha conservat el seu en

Tornada al nostre hotel per dinar

 

Preu per persona: 325€ 
Supl. single: 35€ 

 
INSCRIPCIONS: Paga i senyal de

moment de la inscripció
Novembre. Les places es donaran per rigorós 

ordre de pagament. La resta s'haurà de fer 

efectiva abans del 15 de Desembre 201

 
Inclou: Dinar dia 31, sopar especial de revetlla, 

dinar de brasa dia 1, visites indicades segons 

programa, guia acompanyant, còmode 

assegurança de viatge. 

 

Grup mínim 20 persones. Condicions generals i 

especials segons normes autonòmiques vigents 

 en el lloc de celebració del contracte de viatge 

combinat i en el seu defecte, segons el R. Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de nove

estatal, per la defensa del consumidor i usuari.

Podeu consultar les nostres condicions generals a la pàgina web 

 

 

 

DIA 31 DE DESEMBRE: ORIGEN

LLEIDA-BARBASTRO(OSCA) 
Sortida ja esmorzats amb direcció a 

visita a les caves Artium amb degustació inclosa. A 

continuació ens adreçarem cap a Tàrrega per dinar en un 

restaurant. Seguidament disposarem de temps lliure pel 

centre de Lleida. Trasllat fins a Barbastro, acomodació a 

l'hotel i temps lliure per preparar-nos 

de gala especial  de Cap d'Anys, servit a taula amb cotilló, 

raïms de la sort i ball. Allotjament.  

 

DIA 1 DE GENER: BARBASTRO-ALQUEZAR
Desprès d'esmorzar ens dirigirem a

declarada conjunt històric artístic que ha conservat el seu encant medieval als carrers i cases. 

hotel per dinar. A continuació tornada cap als nostres llocs 

Paga i senyal de 95€ en el 

moment de la inscripció abans 29 de 
. Les places es donaran per rigorós 

La resta s'haurà de fer 

Desembre 2017. 

, sopar especial de revetlla, 

, visites indicades segons 

programa, guia acompanyant, còmode autocar i 

Grup mínim 20 persones. Condicions generals i 

especials segons normes autonòmiques vigents 

en el lloc de celebració del contracte de viatge 

combinat i en el seu defecte, segons el R. Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de nove

estatal, per la defensa del consumidor i usuari.  

Podeu consultar les nostres condicions generals a la pàgina web www.domustravel.com

 

 

ORIGEN-ARTES-TARREGA-

Artés on farem una 

amb degustació inclosa. A 

continuació ens adreçarem cap a Tàrrega per dinar en un 

restaurant. Seguidament disposarem de temps lliure pel 

Trasllat fins a Barbastro, acomodació a 

nos pel vespre. Sopar 

gala especial  de Cap d'Anys, servit a taula amb cotilló, 

ALQUEZAR-ORIGEN  
Desprès d'esmorzar ens dirigirem a Alquézar, ciutat 

cant medieval als carrers i cases. 

tornada cap als nostres llocs d'origen. 

combinat i en el seu defecte, segons el R. Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre de la llei 

www.domustravel.com. 


