Eclipsi 2023:
Austràlia, Coral Coast
Del 16 al 30 d’abril de 2023.

#TEMÀTIC

PREU PER PERSONA APROXIMAT
SOCI
Habitació doble

NO SOCI

7.250 €*

7.650 €

Supl. Individual

1.400 €

Supl. Premium Economy SQ

1.650 €

*L’acompanyant del soci gaudirà de preu de soci.

EL NOSTRE PREU INCLOU

•Bitllet

d’avió, classe turista, companyia
SINGAPORE
AIRLINES:
BARCELONA
–
SINGAPUR
–
PERTH
–
SINGAPUR
–
BARCELONA.

•Vol

especial eclipsi: PERTH - LEARMONTH –
PERTH.

•Taxes d’aeroport (a confirmar el dia d’emissió
del bitllet).

•Trasllat

regular aeroport – hotel – aeroport a
Singapore.

•Trasllat

privat aeroport – hotel – aeroport a

Australia.

•Estada en hotels seleccionats o similars.
•Àpats: 11 esmorzars, 5 dinars i 5 sopars.
•Autocar privat per tots els trasllats, visites

i

ruta.

•Visites i entrades segons itinerari.
•Entrada a l’àrea per observació eclipsi.
•Guia local de parla anglesa durant

tot

l’itinerari.

•Guia

acompanyant de la nostra agència amb
un mínim de 25 persones.

•Assegurança

assistència i cancel·lació viatge
(cia. CASER modalitat AON PREMIUM PLUS).
EL NOSTRE PREU NO INCLOU

•Begudes àpats inclosos.
•Propines guies i xofers.
•Maleters aeroports i hotels.
•Serveis no especificats amb anterioritat.
RESERVA I PAGAMENTS

•Per realitzar la reserva en ferm necessitem
la fotocopia del passaport i un dipòsit de
2.000 € per persona.
•Segon pagament 2.000 € el 15 d’octubre.
•Tercer pagament 2.000 € el 15 de gener
2023.

•Últim pagament del resta el 15 de març
2023.
NOTA: Pressupost calculat amb data 1 de
Juliol de 2022 per un mínim de 25
persones. Qualsevol alteració en el canvi de
divisa, data de sortida, tarifa aèria, nombre
de
participants
o
serveis
terrestres
implicaria una variació en el preu final.
INFORMACIÓ I RESERVES A:
Rambla, 117

08202 SABADELL

www.vallestour.com
Tel. 937 272 263 o 937 261 127
vallestour@vallestour.com

16 abr. BARCELONA – SINGAPUR
Vol regular SINGAPORE AIRLINES amb destí
Perth, via Singapur. Nit a bord.
17 abr. SINGAPUR - PERTH
Arribada, assistència i trasllat a l’HOTEL
INTERCONTINENTAL PERTH CITY CENTER (5*)
o similar. Temps lliure. Allotjament.
18 abr. PERTH
Esmorzar. Visita privada de mig dia de la
ciutat
de
Perth.
Situada
enmig
d’espectaculars límits naturals: l’oceà Índic, la
Serralada Darling i el riu Swan. Combinació
d’arquitectura antiga i moderna. Tornada a
Perth a bord d’un creuer on gaudiran d’un
dinar bufet lleuger. Arribada i trasllat a
l’hotel. Temps lliure. Allotjament.
19 abr. PERTH
Esmorzar. Dia lliure. Allotjament.
20 abr. PERTH – EXMOUTH – PERTH
Esmorzar. Trasllat privat a l’aeroport. Sortida
amb vol especial amb destí l’aeroport de
Learmonth (Exmouth). Arribada i trasllat fins
la zona d’observació preparada amb serveis
essencials per l’ocasió. Observació del
eclipsi. Trasllat a l’aeroport de Learmonth.
Sortida amb vol especial amb destí Perth.
Arribada i trasllat privat fins a l’hotel.
Allotjament.
21 abr. PERTH
Esmorzar. Excursió guiada a l’illa de
Rottnest amb dinar lleuger inclòs. Trasllat
fins a la terminal de ferris. Sortida amb ferri
regular per realitzar una visita completa de
l’illa que permetrà explorar la bellesa
d’aquesta reserva natural. Tornada amb ferri i
trasllat fins a l’hotel. Temps lliure. Allotjament.
22 abr. PERTH
Esmorzar. Excursió a les zones situades al
sud-oest de Perth amb dinar lleuger
inclòs. Sortida de l’hotel passant per diferents
ciutats pintoresques de camí a Busselton Jetty,
el moll de fusta més llarg de l’hemisferi sud.
S’inclou tast de vins a dues vinyes locals i
dinar. Tornada. Allotjament.
23 abr. PERTH – CERVANTES (200 km – 2
½ hores)
Esmorzar. Sortida fins a Pinnacles. En ruta
parada al Coversham Wildlife Park, Lancellin i
continuació per l’autopista del Oceà Índic fins
a la ciutat de pescadors de llagosta de
Cervantes. Arribada i visita a la fabrica on
processen la coneguda Rock Lobster. Dinar. A
la tarda, parada al Parc Nacional de Nambung

Acomodació al PINNACLES EDGE RESORT
(3*) o similar. Sopar i allotjament.
24 abr. CERVANTES – KALBARRI (400 km
– 4 ½ hores)
Esmorzar. Sortida cap a Kalbarri. La primera
parada serà al Llac Pink, el Parc Nacional de
Kalbarri amb Hawks Head, el congost del riu
Murchinson i el mirador de Kalbarri Skywalk.
Arribada i acomodació al KALBARRI EDGE
RESORT (4*) o similar. Sopar i allotjament.
25 abr. KALBARRI – MONKEY MIA (400
km – 4 ½ hores)
Esmorzar. Sortida cap a Monkey Mia. En
ruta, parada a Denham i visita de la platja
Shell, visita a la piscina Hamelin i ontinuació
fins a Monkey Mia. Arribada i acomodació a
RAC MONKEY MIA DOLPHIN RESORT (3*) o
similar. Al capvespre, sortida per fer una
visita nocturna a Didgeridoo i gaudir d’un
sopar a base de marisc fresc cuinat a la
foguera. Allotjament.
26 abr. MONKEY MIA
Esmorzar. Excursió en tot terreny al Parc
Nacional Francois Peron amb guia
aborigen local explorant l’increïble Parc
permeten submergir-lo en la natura i la
cultura de les tribus locals Nhanda i Malgana.
Gaudiran d’un dinar barbacoa. Disposaran
de temps lliure per bussejar i nadar entre
especies protegides. Retorn al resort. Sopar i
allotjament.
27 abr. MONKEY MIA – GERALDTON (432
km – 4 ½ hores)
Esmorzar. Sortida per carretera cap a
Geraldton. La única ciutat de la Coral Coast.
Arribada i acomodació a l’HOTEL THE GERALD
APARTMENT (4*) o similar. Sopar i
allotjament.
28 abr. GERALDTON – PERTH (415 km – 4
½ hores) - SINGAPUR
Esmorzar. Sortida per carretera fins a
l’aeroport
de
Perth.
Vol
regular
de
SINGAPORE AIRLINES. Arribada i trasllat
regular fins a l’HOTEL VILLAGE ALBERT
COURT (4*) o similar. Allotjament.
29 abr. SINGAPUR - BARCELONA
Dia lliure a la seva disposició. Trasllat a
l’aeroport. Vol regular de SINGAPORE
AIRLINES amb destí Barcelona. Nit a bord.
30 abril BARCELONA
Arribada.

ORGANITZACIÓ TECNICA GCMD—000228

Extensió: Papua
Nova Guinea
#TEMÀTIC

Del 28 d’abril al 7 de maig de 2023.
PREU PER PERSONA APROXIMAT
SOCI
Habitació doble
Supl. Individual

NO SOCI

7.600 €

8.050 €

1.050 €

EL NOSTRE PREU INCLOU
•Bitllet d’avió, classe turista: PERTH –
BRISBANE
–
PORT
MORESBY
–
SINGAPUR.
•Bitllet d’avió, línia regular domèstica,
classe turista: PORT MORESBY – MOUNT
HAGEN i TARI – PORT MORESBY.
•Bitllet d’avió, vol especial/xàrter, classe
turista: MOUNT HAGEN – KARAWARI i
KARAWARI – TARI (equipatge permès
per facturar màxim 10 quilos per
persona i 5 quilos equipatge de mà,
no estan permeses les maletes
dures).
•Taxes d’aeroport (a confirmar el dia
d’emissió del bitllet).
•Trasllat aeroport – hotel – aeroport.

•Estada en hotels/lodges seleccionats o

similars.
•Àpats: 6 esmorzars, 5 dinars i 6 sopars.

•Transport privat per tots els trasllats,
visites i ruta.
•Entrades necessàries segons itinerari.

•Guia local de parla anglesa durant tot
l’itinerari.
•Guia acompanyant de la nostra agència
amb un mínim de 12 persones.
•Assegurança assistència i cancel·lació de
viatge (cia. CASER modalitat AON
PREMIUM PLUS).
EL NOSTRE PREU NO INCLOU
•Visat d’entrada.

•Begudes durant els àpats inclosos.
•Propines guia i xofer.
•Maleters aeroports i hotels.
•Serveis no especificats amb anterioritat.
RESERVA I PAGAMENTS

•Pe

realitzar la reserva en ferm
necessitem un dipòsit de 2.000 € per
persona.
•Segon pagament 2.000 € el 15
d’octubre.
•Tercer pagament 2.000 € el 15 de gener
2023.
•Últim pagament del resta el 15 de març
2023.
NOTA: Pressupost calculat amb data 1
de Juliol de 2022 per un mínim de 12
persones. Qualsevol alteració en el canvi
de divisa, data de sortida, tarifa aèria,
nombre de participants o serveis
terrestres implicaria una variació en el
preu final.

28 abr. GERALDTON – PERTH (415 km – 4
½ hores) - BRISBANE
Esmorzar. Trasllat a l’aeroport. Vol regular
amb destí Brisbane. Arribada i trasllat a
l’HOTEL NOVOTEL BRISBANE AIRPORT o
similar. Allotjament.
29 abr. BRISBANE - PORT MORESBY –
MOUNT HAGEN
Trasllat a l’aeroport. Sortida amb vol regular
amb destí Port Moresby. Connexió amb vol
domèstic regular fins a Mont Hagen. Arribada.
Aquesta zona és famosa per les terres fèrtils i
les impressionants serralades, així com pels
complexes i fascinants tradicions culturals de
la tribu Melpa. Trasllat per carretera
pintoresca passant pels jardins de les terres
altes fins arribar al LODGE RONDON RIDGE.
Sopar i allotjament.
30 abr. MOUNT HAGEN
Pensió completa. Excursió de dia sencer
per la magnifica zona de les terres altes
del Mount Hagen, a la fèrtil vall de
Wahgi. Aquest recorregut els portarà a veure
les tradicions i costums del poble Melpa,
“autèntics agricultors”: ritus de les dones
vídues, cerimònies al voltant del matrimoni i
els funerals, guerra tribal i costums
quotidianes. En aquesta zona també s’hi
troben els fangs de Pogla, famosos per les
seves biles (vestits tradicionals). Retorn al
lodge. Allotjament.
1 maig MOUNT HAGEN – SEPIK
Esmorzar. Trasllat fins a l’aeroport. Sortida
amb vol especial que els portarà fins al cor
profund de la selva. Continuació per carretera
fins a la regió de Sepik. Arribada i
acomodació al KARAWARI LODGE. Dinar al
lodge. A la tarda, visita del poble proper
per conèixer el procés habitual de collir i
preparar la palma de sagú, aliment bàsic de
les tribus Sepik. Retorn al lodge. Sopar i
allotjament.
2 maig SEPIK

Pensió completa. Sortida amb barca a
motor pel riu Karawari per visitar el
petits pobles que voregen les ribes.
Aquests ofereixen una oportunitat única per
visitar cases tradicionals, presenciar balls i
celebracions cerimonials i veure la vida
tradicional del poble. Les tribus Karawai
expressen les seves creences a través de
les seves expressions artístiques amb
escultures i artesania: cistelles, màscares
tallades, tambors, escultures,... Tornada al
lodge. Allotjament.
3 maig SEPIK – TARI
Esmorzar. Trasllat fins a l’aeroport. Sortida
amb vol especial que els portarà fins a la
vall de Tari. Arribada i trasllat al AMBUA
LODGE. Dinar al lodge. Tarda dedicada a
explorar els diferents camins forestals
d’Ambua que els portaran a través d’una
selva tropical exuberant, passant per
cascades d’aigües i per ponts tradicionals
de conreus. Sopar i allotjament.
4 maig TARI
Pensió completa. Passaran el dia
recorrent els pobles i els camps de
l’emblemàtica tribu dels Huli, famosos
per les seves biles coloristes i
tradicionals úniques. Allotjament.
5 maig TARI – PORT MORESBY –
SINGAPUR
Esmorzar. Trasllat a l’aeroport. Sortida
amb vol regular nacional amb destí Port
Moresby. Arribada i connexió amb vol
internacional amb destí Singapur. Arribada i
trasllat a l’HOTEL VILLAGE ALBERT COURT
(4*) o similar. Allotjament.
6 maig SINGAPUR - BARCELONA
Dia lliure a la seva disposició. Trasllat a
l’aeroport. Sortida amb vol regular amb
destí Barcelona. Nit a bord.
7 maig BARCELONA
Arribada.

POSSIBLES PRE EXTENSIONS A MIDA A AUSTRÀLIA: Sydney, Melbourne,
Cairns, Ayers Rock,...

