Dia 1º .-BARCELONA – PATERNA/VALENCIA Sopar i allotjament.
Sortida a primera hora de la tarda per l'autopista de Tarragona i València. Parada pel camí a Castelló al voltant de la
Plaça d'Espanya i la seva plaça de toros fins a l'hora d'emprendre el camí. Arribarem al nostre hotel de Paterna, a tan
sols 10 km de la ciutat de València. Sopar i Allotjament.
Dia 2º.- PATERNA/VALENCIA (Valencia en Fallas) Esmorzar, dinar i allotjament.
Esmorzar al nostre Hotel i ens desplaçarem cap a l'oest de la ciutat, al barri de Campanar que és un dels més arrelats
a les tradicions falleres. En primer lloc visitarem la falla de "l'Antiga de Campanar" i després el "Nou Campanar" que
és la falla que té el record de ser la de més alçada (28 metres) i la de més envergadura (30 metres) i que és la
guanyadora del primer premi de la Secció Especial dels últims anys. Aquestes falles podran admirar-les des de
l'exterior i si desitgen podran accedir al seu m i s m a força de forma opcional. Tornarem al nostre Hotel per al
menjar ia la tarda ens desplaçarem al centre de València per admirar i contemplar la multitud de falles que queden
exposades per tota la ciutat. Disposarem de tota la tarda a la nostra disposició per gaudir d'aquest espectacle i farem
el sopar per compte del client. Gaudirem de la mascletà i un cop acabada la cremà de les falles, aproximadament a
les 01.30 hs realitzarem el retorn al nostre Hotel per a l'allotjament.
Dia 3º. PATERNA/ VALENCIA (Peñiscola) BARCELONA Esmorzar i dinar.
Esmorzar al nostre Hotel i sortida cap a Peníscola, on disposarem de temps lliure i menjarem la típica paella
Valenciana amb cava i cafè. A mitja tarda, arribarem a Barcelona.

PREU: 255 € / Persona

Sup. individual: 82 €

EL PREU INCLOU:
 Autocar Gran Confort sortida Barcelona i directe a destí.
 Guia acompanyant des de Barcelona.
 Estància en Hotel Posadas de España *** de Paterna Dinar de retorn a Peñiscola
 Trasllat nocturn des de Valencia Excursions incloses segons programa
 Assegurança bàsica
EL PREU NO INCLOU:
 Qualsevol servei no especificat
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