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Creuer per 

Nova Zelanda i 

Sydney
3.756 €Preu Family Sénior:

taxes incloses (280 €)

Sortida: 4 de març de 2020
19 dies / 18 nits

Descobreix els tresors inoblidables i els

paisatges meravellosos que posseeix

Nova Zelanda.

Grup exclusiu, guia acompanyant i

visites guiades en castellà.

Descobreix Nova Zelanda a bord d’un

fantàstic vaixell de 5 estrelles, la joia

lluminosa del mar sense fer ni desfer

maletes. Un viatge destinat als que

desitgin conèixer els secrets, tresors

inoblidables d'aquest sorprenent país i els

seus meravellosos paisatges, tot això

gaudint dia a dia de la seva cultura i

naturalesa. Coneix en la seva última etapa

la ciutat australiana de Sydney.

Avió inclòs
Guia acompanyant
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ITINERARI

Dia Programa Arribada Sortida

4 de març 2020 Sortida des de Barcelona - 14:25

5 de març 2020 Arribada a Sydney i trasllat a l’hotel 22:30 01:55

6 de març 2020 Esmorzar a l’hotel. Visita de Sydney i trasllat a l’hotel. 22:35 -

7 de març 2020 Dia lliure o excursió opcional a les Blue Mountains - -

8 de març 2020 Trasllat al port per embarcar i iniciar el creuer. - 18:45

Dia Programa Arribada Sortida

21 de març 2020 Desembarcarem a Sydney. Visita de la ciutat. Trasllat a l’aeroport 06:00 21:45

22 de març 2020 Arribada a Barcelona. - -

Dia Port Arribada Sortida

9 i 10 de març 2020 Navegació - -

11 de març 2020 Fjorland (Creuer Escènic) 07:00 16:00

12 de març 2020 Dunedin (Port Chalmers) 08:00 18:00

13 de març 2020 Akaroa 08:00 18:00

14 de març 2020 Wellington 08:00 18:00

15 de març 2020 Napier 07:00 16:00

16 de març 2020 Tauranga 08:15 19:30

17 de març 2020 Auckland 07:00 18:00

18 de març 2020 Bay of Islands 07:00 17:00

19 i 20 de març 2020 Navegació - -

BARCELONA-SYDNEY

CREUER

SYDNEY-BARCELONA
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4 DE MARÇ

BARCELONA - SYDNEY

Presentació a l'aeroport de Barcelona, assistència personalitzada i reunió de grup per a sortir en el vol direcció

Sydney. Nit a bord.

5 DE MARÇ

SYDNEY

Arribada a l'Aeroport Internacional de Sydney. Assistència i trasllat a l'hotel de Sydney. Sopar fred a l'arribada.

Allotjament.

7 DE MARÇ

SYDNEY

Esmorzar a l'hotel. Dia lliure a disposició per continuar coneixent la ciutat. Opcional: oferim una excursió

especial a les Blue Mountains amb Guia en espanyol. Tour de 9 hores: Visita Parc Nacional Blue Mountains.

Parada a l’Scenic World Telefèric inclòs. Parada a Echo Point i a Leura. Visita del Featherdale Wildlife Park.

Dinar inclòs amb una beguda. Allotjament.

6 DE MARÇ

SYDNEY

Esmorzar a l'hotel. Visita panoràmica per a veure entre altres l'Ajuntament de Sydney i el CDB (Districte

Central de Negocis) mentre recorrem el George Street. Passarem per la Biblioteca de l'Estat, la Casa del

Parlament, l'Old Mint Building, la concorreguda i animada zona de Paddington i els exclusius suburbis de l'est.

Visita guiada a l'Òpera de Sydney (entrada inclosa), declarada Patrimoni de la Humanitat en el 2007. Parada

en la mundialment famosa Platja de Bondi on tindrem espectaculars paisatges i temps lliure per a dinar.

Visita del penya-segat "The Gap" per a gaudir d'unes impressionants vistes. També podrem gaudir del Jardí

Botànic, creat en 1816 com una zona arbrada de la recentment creada colònia britànica. Trasllat a l'hotel.

SydneyBarcelona

SydneySydney

SydneySydney Blue Mountains (opcional)

SydneySydney
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21 DE MARÇ

SYDNEY - BARCELONA

Esmorzar al vaixell. Trasllat des de la Terminal Internacional de passatgers de Sydney a la ciutat per a gaudir

de l'última visita de dia complet. Començarem amb un passeig pel Pont del Port de Sydney. Parada en el

Milson´s Point per a veure l'Òpera de Sydney des d'un altre punt. Passarem també per Kirribilli, un dels barris

més consolidats i pròspers de la ciutat, i farem parada en la Kirribilli House, una de les dues residències

oficials del Primer Ministre d'Austràlia. Continuarem cap a Manly passant pel mirador Arabanoo Lookout, que

ofereix fantàstiques vistes de North Head i South Head i l'extens Oceà Pacífic. Arribarem fins a Manly Beach,

una de les famoses platges d'Austràlia. Després, creuer a bord d'un magnífic catamarà (tiquet inclòs) per a

navegar al voltant de la Badia de Sydney. Dinar tipus bufet. Al desembarcar, el nostre recorregut continua fins

a la Catedral St. Mary (visita de l'interior). Finalment, parada a l'Edifici Queen Victoria on tindrem temps per a

prendre un cafè o fer compres. Una vegada hagi conclòs el Tour, trasllat a l'Aeroport Internacional de Sydney

per a realitzar els tràmits de facturació. Sortida en vol amb escala a Dubai destinació Barcelona. Nit a bord.

Creuer del 8 al 21 de Març de 2020

Durant el seu creuer se sentirà com a casa, 
serà atès de manera amable per a fer de la seva estada una experiència inoblidable.

Gaudeixi de les seves instal·lacions, degusti la gastronomia, relaxi's al Spa
i diverteixi's en el seu teatre o a les seves sales de varietats.

Torni com a nou.

8 DE MARÇ

SYDNEY

Esmorzar a l'hotel. Al migdia trasllat al port de Sydneyper a embarcar en el vaixell i iniciar el creuer.

EmbarcamentSydney

SydneySydney
Navegació

AeroportVaixell
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Serveis inclosos
• Vols Barcelona – Sydney – Barcelona

• 3 nits d’allotjament en hotel 4* a Sydney (en règim 

d’allotjament i esmorzar)

• Creuer de 14 dies (13 nits)

• Pensió completa (excepte Vines Wine & 

Seafood Bar i begudes d'especialitat en el 

International Cafè). 

• Te gelat, Llimonada, Aigua, Tes, Cafés

• Ús de totes les instal·lacions del vaixell: 

piscines, gandules, tovalloles, discoteca, etc.

• Trasllats privats durant el viatge.

• Guia acompanyant en espanyol.

• 2 visites a Sydney

• Taxes d’embarcament i aèries (884 €)

• Assegurança d’assistència en viatge bàsic. Més 

informació a: 

http://www.servitravel.es/caixabank/ca/aavb/

Serveis no inclosos

• Consulteu directament amb ServiTravel les 

connexions des de les diferents zones d'origen, 

així com la contractació d'una assegurança de 

cancel·lació per 115 €. 

• Excursions opcionals en els ports d’escala.

• Propines

• Res que no estigui especificat en l'apartat anterior.

CONDICIONS PARTICULARS PER A CONTRACTAR EL VIATGE:
• La confirmació de la reserva queda realitzada en el moment del pagament efectiu de la mateixa. Dins de les 48 hores següents

l'Organitzador contactarà amb el contractant.

• Es necessari disposar del DNI en

• En el supòsit de contractació de serveis addicionals no inclosos en el preu, aquests serveis es facturaran amb posterioritat a produir-se el

pagament efectiu del mateix i per separat, d'acord amb les tarifes vigents en el moment de la contractació.

• Per a qualsevol informació per a persones amb mobilitat reduïda, contacti directament amb Servitravel

22 DE MARÇ

BARCELONA

Arribada a Barcelona a les 12.25 hores aproximadament (hora local).

Sydney Barcelona

http://www.servitravel.es/caixabank/ca/aavb/

