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Sortida: 9 d’agost de 2021

14 d’agost de 2021

• Respiraràs l'esplendor del Duero en un

meravellós creuer de categoria 5 àncores

• Descobriràs el luxe de viatjar en un hotel flotant,

sense fer ni desfer maletes

• Gaudiràs d'una gastronomia exquisida

• Tindràs l'oportunitat de conèixer Porto, La ruta

dels vins, Salamanca i Vila Real

6 dies / 5 nits

Per què t’encantarà:

Gaudeix de l'experiència de navegar i formar part de l'ambient festiu de Portugal i Espanya on

descobriràs el seu característic estil de vida.

Coneixeràs Porto, una subtil fusió de modernitat i història, s'alça espectacular a la vora del

Duero i captiva amb el seu centre històric, admirable gastronomia i vi, i encantadors habitants.

I Salamanca, declarada Patrimoni de la Humanitat, és la ciutat de la cultura per antonomàsia.

Visitar-la és introduir-se en un món de tresors patrimonials, culturals, arquitectònics, històrics,

naturals i gastronòmics.

T'animes a descobrir-ho sense fer ni desfer maletes?

Vall del Duero i Salamanca: 
Una experiència única.

preu especial 530€ 

* ocupació mínima 2 pax per cabina

P.V.P  1.060€
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Serveis inclosos
• Guia acompanyant des de l’inici del recorregut a partir de 

20 passatgers.

• Pensió completa a bord, des del sopar del primer dia fins

a l’esmorzar de l’últim.

• Allotjament al pont principal 

• Begudes incloses en dinars i sopars a bord (excepte

cartes especials)

• Còctel de benvinguda

• Animació a bord

• Nit de gala

• Nit temàtica espanyola

• Nit folklòrica

• Taxes portuàries

• Seguro de Asistencia en viaje básico. Más información 

en http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/

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 incloent

motius per Covid19 per 37€

• Vols Barcelona – Porto – Barcelona

• Trasllats aeroport – vaixell – aeroport

• Les begudes que figuren en cartes especials i durant les 

excursions o trasllats.

• Consulti suplement per categoria de cabina

• Excursions facultatives. Consulti amb Servitravel el 

Paquet d’excursions especials per a grup.

• Suplement Individual. Consulti amb Servitravel.

• Res que no estigui especificat a l’apartat anterior

http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/
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DÍA

3
REGUA – PINHAO – VEGA DE TERRON

Esmorzar a bord. Després de l'esmorzar, realitzarem l'excursió opcional a Vila Real, ciutat
amb una variada arquitectura religiosa, i passejarem pels jardins de la Casa de Mateus.
Tornarem a bord per dinar i tindrem una tarda de navegació pel cor de les cèlebres vinyes de
Porto cap a Vega de Terrón. Sopar a bord i nit de temàtica espanyola.

DÍA

1
CIUTAT D’ORIGEN - OPORTO

Després de la nostra arribada a l’aeroport de Oporto, tindrem el trasllat inclòs fins al moll on
embarcarem i finalment ens instal·larem a les nostres cabines. Gaudirem d'un còctel de
benvinguda i assistirem a la presentació de la tripulació. Sopar i nit d'animació a bord. Després
de sopar, tindrem l'oportunitat de realitzar la visita opcional Porto Il·luminat.

DÍA

2
OPORTO – REGUA

Esmorzar a bord. Al matí, gaudirem de la visita guiada opcional de la ciutat de Porto, una
de les ciutats més antigues d'Europa, el nucli antic està declarat patrimoni mundial per la
UNESCO. Retorn a bord i dinar inclòs.

La tarda la dedicarem a relaxar-nos al vaixell, mentre naveguem direcció Regua. Sopar a bord
i nit d'animació.

Aeropuerto Oporto Oporto

Oporto OportoExcursiones

Regua ReguaExcursiones
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CONDICIONS PARTICULARS PER A CONTRACTAR EL VIATGE:
• Les sortides són garantides amb un mínim de 25 persones. En el supòsit que no s'assoleixi el nombre mínim, l'Organitzador avisarà de la possible cancel·lació de la

sortida o la possibilitat de mantenir els efectes amb un suplement, amb una anticipació de 15 dies abans de la sortida.

• La confirmació de la reserva queda realitzada en el moment del pagament de el dipòsit.

• Cal disposar del DNI en vigor en els viatges dins de la Unió Europea. En el cas que sigui necessari disposar de passaport, aquest ha de tenir una data de caducitat

de, al menys, 6 mesos. Consultar amb ServiTravel per conèixer la necessitat de visat i el tràmit d’aquest segons la destinació.

• Canvis i cancel·lacions: Les despeses generades per qualsevol canvi en la reserva es veuran reflectides en l'últim pagament i seran comunicades en el moment que

el canvi sigui efectiu. La indemnització a abonar en cas de cancel·lació de la reserva serà d'un màxim del 10% del total de la reserva en concepte de despeses de

gestió més les despeses reals que es generin de la cancel·lació de la mateixa.

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

DÍA

5
SENHORA DA RIBEIRA - FERRADOSA - FOLGOSA – LEVERINHO

Esmorzar a bord. Durant el matí, ens dirigirem al cor de la regió vinícola més antiga del món,
per començar l'excursió opcional de "Els vins de Porto", amb tast de vins en un celler.
Retorn a bord per dinar i tarda de navegació cap Leverinho. Durant tot el recorregut gaudirem
de paisatges salvatges i impressionants congostos. Sopar a bord i nit folklòrica.

DÍA

6
LEVERINHO – OPORTO – CIUDAD DE ORIGEN

Esmorzar a bord. Arribada a Porto sobre les 9.00 h, on realitzarem el desembarcament i ens
traslladarem a l'aeroport.

Senhora da Ribeira Senhora da RibeiraExcursiones

Leverinho Aeropuerto OportoOporto

DÍA

4
BARCA DE ALVA – SENHORA DA RIBEIRA

Esmorzar a bord. La jornada d'avui la dedicarem a realitzar l'excursió opcional de
Salamanca, una visita guiada per la ciutat, la seva catedral i la seva famosa Universitat que
data del 1218, una de les més antigues del món. Retorn a bord, sopar i nit de gala. (En les
sortides de maig a agost no es fa escala a Senhora da Ribeira, després de l'excursió vam
tornar a bord en Barca d'Alva a la fi de la tarda).

Vega de Terron Senhora da RibeiraExcursiones


