Agrupació Astronòmica d'Osona

C.Pare Xifré, 1-3, 3r. 08500 Vic (Barcelona)
Tel. 93 886 41 54
http://www.astroosona.org
e-mail: astrooso@astroosona.org

Vic, 2012-08-27

Benvolguts consocis:
Us adjuntem la proposta de Viatges Alemany per a la visita a l'illa de la Palma del pont de Tots
Sants.
- Us hi podeu anar a inscriure a partir d'ara a Viatges Alemany (*) amb la sra. Anna Pons
(entrant de dret, al capdamunt de l'escala), a partir de dilluns vinent, fent una paga i senyal de
300 € per persona. El nombre de places és limitat per raó de les reserves que s'han fet dels vols
i de l'hotel. De totes maneres, si les places disponibles es cobrissin molt aviat, sens dubte que
l'agència miraria de veure si se n'hi pot afegir algunes més, però en aquest moment no tenim
cap garantia que això sigui possible, tot dependrà de si encara queden places lliures.
- Encara que el programa digui que la visita a l'Observatori es farà divendres dia 2, en aquest
moment i malgrat els múltiples intents i la nostra insistència, encara no ha estat possible
determinar el dia exacte, perquè al Centro de Atención a los Visitantes no acaben de concretar.
Si, finalment, la visita es fes dissabte dia 3, aleshores les visites previstes per al dia 3 en el
programa es farien el dia abans.
- Ens han dit que hi ha possibilitats que, en el mes de novembre, per causes meteorològiques i
de neu a la carretera, no es pugui arribar a l'Observatori en autocar, i que aquesta visita no es
pugui dur a terme. Des del mateix centre ens han dit que aquesta possibilitat és remota (una
altra cosa seria en els mesos de gener o de febrer), però de totes maneres ho advertim perquè
tothom sigui conscient que això pot passar.
- L'hotel no està situat a la mateixa capital de Santa Cruz de la Palma sinó uns 3 km més avall
en direcció a l'aeroport, de manera que per anar-hi, p. ex. el diumenge al matí, que és lliure,
caldrà agafar autobusos o taxis.
Ben cordialment.
LA JUNTA

(*) Viatges Alemany
Vic 08500
Placa major, 10
Tel: 93 883 33 30
Fax: 93 885 08 92
E-mail: central@valemany.com
Sra. Anna Pons
grups@valemany.com

PROGRAMA DE VIATGE A

LA PALMA

Del 01 AL 04 Novembre 2012
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01 NOVEMBRE.- BARCELONA/MADRID/LA PALMA.Sortida de Vic, estació autobusos a les 12,30 del matí cap a l’aeroport de Barcelona, Terminal 1 per agafar vol d’
Air Europa a les 16,10 h. Arribada a Tenerife a les 18,40 h. Sortida amb vol de Binter a les 20,25 h. cap a La
Palma. Arribada a les 20,55 h.
Trasllat a l’hotel: Sopar i dormir.

02 NOVEMBRE.- LA PALMA.- ROQUE DE LOS MUCHACHOS – PARC
ARQUEOLÒGIC DE LA ZARZA I LA ZARCITA.Estada a l’hotel: Sopar, dormir i esmorzar.
Al matí sortida amb autocar cap a l’Observatori del Roque de los
Muchachos on es farà la visita.
Dinar a un restaurant de Puntagorda, i per la tarda, visita amb
entrada inclosa al Parc Arqueològic de la Zarza i Zarzita. Retorn a
l’hotel.

03 NOVEMBRE.- LA PALMA – PARC DE TABURIENTE – FUENCALIENTE.Esmorzar, sopar i dormir a l’hotel.
Al matí sortida amb autocar cap al parc Nacional de Taburiente, amb
entrada inclosa al centre de interpretació del Parc. Es pot fer un
passeig al mirador de “las Chozas” de 1 hora. Dinar a un restaurant
a la zona Valle Aridane. Per la tarda visita als volcans amb entrada
inclosa. També si disposem de temps, es farà una breu parada a les
salines de Fuencaliente.
Retorn a l’hotel.

04 NOVEMBRE.- LA PALMA – MADRID – BARCELONA.Esmorzar i matí lliure per visitar La ciutat de Santa Cruz de La
Palma.
A l’hora convinguda que serà cap a les 14 h., trasllat a l’aeroport i
sortida amb vol de Binter a les 17,00 h. Arribada a Tenerife a les
17,30 h., i sortida amb Air Europa cap a Barcelona a les 19,30 h. que
arriba a les 23,45 h.
Trasllat amb autocar fins a VIC.
PREU PER PERSONA: 787,00 €
INCLOU:

-

Autocar Vic-aeroport Barcelona-Vic
Vol BCN/TENERIFE/LA PALMA/TENERIFE/BARCELONA
Trasllats aeroport-hotel-aeroport
Estada a l’Hotel Taburiente Playa de 4*, sopar dormir i esmorzar 3 nits.
Assegurança.
Autocar tot el dia 2 amb dinar inclòs i entrades al Parc arqueològic de Zarza i Zarzita.
Autocar tot el dia 3 amb dinar i entrades incloses al Parc de Taburiente i al centre de
interpretació dels volcans de Sant Antoni
Aigua i vi en tots els àpats.
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