
MENORCA SEDUEIX
Del 4 al 9 de setembre 2022  6 dies

MALLORCA

 965€ + tax

4 SETEMBRE (Diumenge)  PUNT D’ORIGEN – BARCELONA – MAHÓ - CALA EN
PORTER
Trasllat a l'aeroport per sortir en vol de Vueling a primera hora del matí. Arribada
a les 09:55h. Visita guiada de la ciutat de Mahó i el seu port natural. Dinar en
restaurat. Continuació cap a Cala En Porter i acomodació a l'hotel. A la tarda
visitarem les coves del Xoroi, un espai natural ubicat sobre un preciós penya-
segat de la costa sud, tocat per la història, banyat pel mar. Una gruta carregada
de mitologia, oberta des de primera hora del matí i fins a l'alba, plena de petits
racons per descobrir.
Sopar i allotjament a l'hotel.

5 SETEMBRE (Dilluns) CALA EN PORTER - MT. TORO - FERRERIES - HORT DE
ST. PATRICI - CIUTADELLA
Esmorzar a l'hotel. Sortida en direcció al punt més elevat de l'illa: Monte Toro. Al
cim de 358m, a més de les genials vistes, trobarem el Santuari de la Verge de
Monte Toro, construït al segle XVII sobre una església gòtica. Continuarem cap
a Ferreries, un dels pobles més pintorescos de Menorca. Es troba en un
enclavament privilegiat en una vall entre petites muntanyes i és famós pel color
blanc de casa i edificis. Famós també per la seva història en fabricació
d'avarques. A continuació visitarem amb degustació l'hort de St. Patrici,
formatgeria & celler. Seguirem fins a Ciutadella i dinar en un típic restaurant de
la ciutat. Ciutadella té un aire senyorial. Recórrer els carrers estrets del nucli
històric, la Plaça del Born, la Plaça de Ses Voltes, un dels escenaris de les
conegudes festivitats de St. Joan. Trasllat a l'hotel, sopar i allotjament.

6 SETEMBRE (Dimarts)  CALA EN PORTER
Dia lliure en règim de pensió completa per gaudir de les platges i instal·lacions
de l'hotel. 

EXCURSIONS INCLOSES



7 SETEMBRE  (Dimecres) CALA FORNELLS - NAVEGACIÓ
Esmorzar a l'hotel. Ens dirigirem cap a Cala Fornells, al nord de l'illa.
Fornells és un típic i pintoresc poble de pescadors on iniciarem una
navegació per gaudir dels paisatges: far del cap de cavallaria,  platges
de Fornells, Ses Salines, Arenal Son Saura i Arenal de'n Castell. Dinar
en restaurant. Retorn a l'hotel i tarda lliure. Sopar i allotjament. 

8 SETEMBRE (Dijous)BINIBÈQUER VELL - CALA GALDANA – SON BOU 
Esmorzar. Sortida en direcció a Binibèquer vell, Recorda a un antic
poble  mariner i ens sorprendran els seus racons i el silenci que s'hi
respira. Continuarem cap a Cala Galdana, un dels nuclis turístics més
grans de Menorca on visitarem una de les platges més espectaculars. 
A continuació, visita de les platges de Son Bou on podrem visitar la
platja de major extensió de l'illa. Es tracta d´una platja quilomètrica
oberta al mar (amb 2.500 metres de longitud i 105 metres d´amplada) i
de fines sorres. Dinar en restaurant. Retorn a l'hotel i tarda lliure. Sopar i
allotjament. 

9 SETEMBRE (Divendres)
CALA EN PORTER - MAHÓ - BARCELONA - PUNT D'ORIGEN
Esmorzar. Matí lliure per passejar o fer les últimes compres. Dinar a
l'hotel. Trasllat a l'aeroport per sortir en vol de Vueling a les 19:40h amb
destinació Barcelona. Arribada i trasllat al punt d'origen.

Comercial Girona i Barcelona
(Montse Thomas) 674 447 596

Comercial Lleida i Tarragona
(Sònia Barata) 660 191 514

Rambla Nova 39, Igualada

viatjaliadestins.cat

938 017 892

info@viatjaliadestins.cat

Vols Barcelona-Menorca-Barcelona.

Autocar privat amb guia local per realitzar les
excursions descrites a l'itinerari.
Hotel 3* a Cala En Porter.
Estada en pensió completa.
4 excursions + entrades.
Degustació formatges i vins. 
Guia local.
Guia acompanyant durant tot el viatge.
Trasllats Punt d’origen – aeroport del Prat – Punt
d’origen.
Assegurança d'assistència i cancel.lació amb
cobertures per la Covid-19.

TAXA TURÍSTICA NO INCLOSA, A PAGAR
DIRECTAMENT A L'HOTEL.

Facturació 1 maleta 23 Kgs

SERVEIS INCLOSOS

965€ +  86 € tax 
(En base 20 persones)

PREU PER PERSONA

Suplement habitació individual :   170€  

Creuer Fornells costa Nord:   45€  

SERVEIS OPCIONALS

D.N.I. vigent
CERTIFICAT DE VACUNACIÓ EU 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA


