Granges del Tirol amb nens
Una de les millors opcions per a establir-se i conèixer tota la regió del Tirol, mentre
gaudeix de la natura i del turisme rural

FITXA DEL VIATGE
DURADA:
8 DIES / 7 NITS

Serveis
Inclosos

No inclosos

Bitllet d'avió Espanya - Munic i tornada, en línia regular.

Taxes de circulació.

Taxes d'aeroport.

Neteja final dels apartaments.

Maleta a facturar de fins a 25 kg.

Qualsevol servei no especificat a l'apartat anterior.

7 nits d'allotjament i esmorzar a granges. En cas d'apartament,
només l'allotjament.
8 dies de lloguer de cotxe amb quilometratge il·limitat,
assegurança de col·lisió i robatori (sense franquícia), IVA local.
Assegurança d'assistència i cancel·lació amb cobertures
Covid19.

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

Itinerari
Dia 1 – Espanya - Múnich -Tirol
Sortida en vol de línia regular, destinació Munic. Arribada, recollida del cotxe de lloguer i sortida cap a la granja adjudicada.

Dia 2 al 7 - TIROL
7 nits d'allotjament en una de les més de 500 granges de la regió del Tirol. Possibilitat d'estada de cada nit a la mateixa
granja, o bé combinar dues zones del Tirol. També hi ha la possibilitat d'allotjar-se en apartaments en règim de només
allotjament.

Dia 8 - Tirol - Múnich - Espanya
Esmorzar a la granja, i sortida amb cotxe cap a l'aeroport de Munic. Devolució del vehicle i sortida en vol regular de tornada a
Espanya.

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

Preus
PREUS 2023
TEMPORADA BAIXA: del 01 d'abril al 18 de juny i del 11 de setembre al 31 d'octubre del 2023.
TEMPORADA ALTA: del 19 juny al 10 de setembre del 2023.

Preus per persona.
Sortides des de Barcelona, consulteu altres punts de partida.
Llegir més
PREU PER PERSONA TEMPORADA BAIXA

TEMPORADA ALTA

Granja 3 flors Granja 4 flors Granja 3 flors Granja 4 flors
2 persones

840 €

865 €

900 €

955 €

4 persones

545 €

565 €

580 €

620 €

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

