VIATGE A TOULOUSE I VOLTANTS
DEL 05 AL 08 DE JUNY DEL 2018
PLA DE VIATGE
05 DE JUNY Sortida a les 9h de Hcp1 (Sant Andreu de Llavaneres)
SANT ANDREU DE LLAVANERES – CARCASSONNE - TOULOUSE
Presentació en el punt indicat i sortida en autocar direcció Carcassonne.
Breus parades pel camí. Arribada a Carcassonne, temps lliure per dinar
(no inclòs). Visita amb guía local de la Cité. Bonica ciutat que es divideix
en dues zones perfectament delimitades a costat i costat del riu Aude; a
la dreta trobem la Cité o Ciutadella, antiga población medieval
fortificada . A l’esquerra trobem la Bastide Sant-Louis on hi ha la Place
Carnot, la rue Georges Clemenceau, el Canal du Midi. Acabada la visita,
i a l’hora concertada continuación del nostre viatge cap a Toulouse.
Acomodació a l’hotel i sopar.

06 DE JUNY

TOULOUSE – ARIÈGE – FOIX - TOULOUSE

Esmorzar a l’hotel i sortida cap al camp de golf d’Ariège. Dinar lliure (no
inclós) en el camp de golf i després de dinar sortida cap a Foix. Arribada
a Foix, petita i coqueta ciutat presidida per un preciós Castell que forma
part de la ruta dels Càtars. Visita amb guía local pels carrers peatonals
enmig de les vivendes multicolors. Entrada a L’Esglèsia de Sant Volusien
(any 1121) d’estil romànic. Tot seguit pujada a peu al Castell. La
fortaleza primitiva data de l’any 987. Durant el segle XIX fòren
restaurades les dues torres. (entrada no inclosa). Després de la visita
tornada a Toulouse. Sopar i allotjament .

07 DE JUNY

TOULOUSE-ALBI-TOULOUSE

Esmorzar a l’hotel i sortida cap al camp de golf Garden Ponds de Fiac.
Matí al camp de golf , dinar (no inclòs) i després de dinar sortida cap a
Albi, una de les ciutats més belles i sorprenents de la zona. La
lluminositat rosa dels seus edificis és la senyal d’identitat.Té un ric
passat medieval i és el bressol del genial pintor Toulouse-Lautrec. Visita
amb guia local. Després de la visita tornada a Toulouse. Sopar i
allotjament.
08 DE JUNY

TOULOUSE-SANT ANDREU DE LLAVANERES

Esmorzar a l’hotel I trasllat al camp de golf de La Ramée de Toulouse.
Dinar (no inclos) i després de dinar iniciarem el viatge de tornada cap a
Llavaneres. Breus parades pel camí. Arribada i fi del nostres seveis.

PREUS

PREU PER PERSONA…………………….. 311.62 eur en habitació doble
……………………. 419.95 eur en habitació individual
(Preus calculats per un minim de 30 persones)

EL PREU INCLOU:







Autocar anada i tornada des de Llavaneres
3 nits d’hotel a Toulouse. HOTEL METRHOTEL BASSO COMBO 2*.
Règim de mitja pensió (ESMORZAR I SOPAR A L’HOTEL)
Visites i activitats esmentades a l’itinerari.
Guies locals a Carcassone, Foix i Albi
Assegurança de viatge

EL NOSTRE PREU NO INCLOU




Qualsevol servei no especificat
Assegurança d’anul.lació :
Grenfees dels camps

CAMPS A ON ES JUGA
Golf Club de L'Ariège
Camp de pràctiques de golf (La Bastida de Seron, França)
Adreça: Unjat, 09240 La Bastide-de-Sérou, França
Horari:
Obert ⋅ Tanca a les 18:00
Telèfon: +33 5 61 64 56 78
Preu Grenfee 14 €
UGOLF: Garden Ponds Golf Fiac
Camp de golf (Fiac, França)
Adreça: Brazis, 81500 Fiac, França
Horari:
Obert ⋅ Tanca a les 18:00
Telèfon: +33 5 63 70 64 70
Preu Grenfee 15 euros (Minim 20 persones)
UGOLF: Golf Toulouse la Ramée (Golf Toulouse)
Club de golf (Tornafuèlha, França)
Adreça: 31170 Tornafuèlha, França
Horari:
Obert ⋅ Tanca a les 19:00
Telèfon: +33 5 61 07 09 09
Preu de Grenfee 13 euros
Camps amb mides EPPA, máxima distancia 90 metres

OPERATIVA DE LA RESERVA
*Primer:
Que les persones interessades es posin en contacte amb la Srta. Marta
Sivilla, bé per telèfon (93.790.35.22) o per corrreu electònic
(m.sivilla@bthetravelbrand.com).
Necesita saber quants son i els noms.
*Segon:
Un cop apuntats hauien de fer un pagament.
El pagament es pot fer en 1 sol pagament (abans del 26 d'abril) o en 2
fraccions (una abans del 26 d'abril 50% i l’altre 50% una setmana abans
del viatge -màxim el 28 de maig) .
Aquest pagament es pot fer en efectiu, tarjeta a B THE TRAVEL Brand,
Carrer Nou, num. 39 Mataro o bé per transferència al següent número
de compte: ES06 2100 0390 20 0200902976

