Open d’Eslovènia de P&P + Viatge
PROGRAMA DEL VIATGE
14.9

Vol Barcelona-Zagreb. Transfer de Zagreb a Brdo. Dormir a l’ Hotel Brdo

15.9

Entrenaments Open Eslovènia. Dormir Hotel Brdo

16.9

Open Eslovènia. Dormir Hotel Brdo

17.9

Open Eslovènia. Dormir Hotel Brdo

18.9

Inici del tour turístic. Viatge de Brdo a Bled, el llac i l’illa. Tolmin i el riu Soca.
Triglav National Park. Sopar amb Davorin i Jelka. Nit a l’hotel Gold Club de
Ajdovscina.

19.9

Visita a la ciutat costera de Piran. Visita a Ljubljana i degustació de cervesa a
Zalec. Nit a un hotel de Žalec o de Celje.

20.9

Vinarium Lendava. Muntanyes de Jerusalem. Sopar i nit a l’hotel de Murska
Sobota.

21.9

Esmorzar, temps per gaudir de l’spa de l’hotel o pescar al llac. Transfer a
l’aeroport de Zagreb. Vol Zagreb-Barcelona

PREUS
Hotel Brdo del 14 al 18

246 euros en habitació doble. Dormir i esmorzar

Open d’Eslovènia

88 euros/jugadors
60 euros/acompanyants

Tour del 18 al 21

Entre 539€ i 409 € (depenen del número de persones)
(inclou transfer aeroport)

Suplements

45 euros (3 dinars en el tour turístic)
7 euros (activitat Vinarium Lendava)

Vol

239 euros (variable segons la data de compra)

Assegurança cancel·lació del vol
Assegurança cancel·lació viatge

TOTAL VIATGE + OPEN

35 euros
10 euros

Entre 1.209 euros (màxim) i 1.079 (mínim)

Els esmorzars, dinars i sopars no especificats no s’inclouen en el preu.
Preu en funció dels participants. El mínim de persones per a fer el viatge són 10
persones. El màxim 18 persones. En cas de ser més persones es miraria disponibilitat
de l’agència. Reserves per estricte ordre d’arribada i pagament per transferència de la
paga i senyal de 300 euros.
No s’inclou el preu de transport dels pals.
Les persones interessades en participar del viatge cal que es posin en contacte amb la
Núria al 933424249 o bé a nuria@pitch.cat fins el 3 d’agost. Per qui vulgui més
informació del viatge pot contactar amb el Delegat de Sèniors Sr. Josep Oliva al
609302370 o bé olivaj@hotmail.com.

