PREU PER PERSONA ...........................................
159 €
SUPLEMENT HAB. INDIVIDUAL ............ ................... 50 €
ASSEGURANÇA OPCIONAL DE CANCEL.LACIÓ ... 15 €
Imprescindible contractació al moment de la inscripció.
INCLOU:
- Viatge en autocar última línea
- Guia acompanyant
- Pensió completa + 1 Dinar. Aigua i vi inclòs.
- Hotel *** a La Molina
- Assegurança d´ assistència bàsica en viatge
- Excursions a: Puigcerdà i ranxo Prats i Sansor.
NO INCLOU: Extres personals- Altres entrades a museus o monuments - Tot allò no especificat a l´ apartat “inclou”.
NOTA: L’agència es reserva el dret a alterar o modificar qualsevol dels
itineraris compresos en el circuit. Al fer la reserva del viatge es cobrarà el
25%. Sortida subjecte a mínim de grup. El preu total del viatge haurà
d’estar totalment abonat tres setmanes abans de la sortida. En cas contrari
s’anul·larà la reserva. Preus subjectes a variació per increment carburant,
taxes, impostos... Subjectes a mesures ocasionals Covid.
Condicions segons contracte.

DIA 23.- TERMINALS – LA MOLINA
Sortida a primeres hores del matí en direcció

DIA 24.- LA MOLINA - TERMINAL
a la

Esmorzar a l’hotel. El matí el dedicarem a conèixer el

Cerdanya. Arribada a la Molina, al nostre Hotel “de l’Oest”

Ranxo de “Mowdy Ranch” a la ciutat d’Oklahoma (Prats i

Rebuda pel sheriff de la ciutat d’Oklahoma, concentració

Sansor).

amb el Coronel Christopher Corson i el Gran Jefe dels

Veurem un espectacle amb els cavalls del ranxo. Aperitiu

Comanxes “Toro Sentado”. Negociació de les Terres.

campestre. Tornada a l’hotel pel dinar.

Dinar Bufet. A la tarda farem una excursió a terres de la

A la tarda en acabat tornada a les nostres terminals.

veïna població de Puigcerdà, temps lliure per compres,
passeig. Tornada a l’hotel. Alerta!!! La guerra ha esclatat
ha estat atacada la ciutat i la població comanxe. Abans del
sopar, farem una parada a La Cantina. Sopar al Saloon.
Espectacle “Fumem la Pipa de la Pau”. Ball Country.

