NAVEGUI AMB EL VAIXELL MÉS GRAN I
MODERN DEL MÓN
SYMPHONY OF THE SEAS (ROYAL CARIBBEAN)
10 DIES / 09 NITS

CREUER DEL 14 AL 23 OCTUBRE 2018

INTRODUCCIÓ
Presentem el Symphony of the Seas, l’última incorporació de la guardonada
Classe Oasis a la flota de Royal Caribbean. El vaixell més gran del món
amb les millors característiques del planeta ha aconseguit superar-se un cop
més. Després de llançar-te a l’aventura per 10 cobertes per a submergir-te en
els misteris del tobogan més alt d’alta mar, el Ultímate Abyss, així com en els
increïbles tobogans multicobertes Perfect Storm, ja no hi ha volta enrere.
Mentre la canalla juga i explora Splashaway Bay, passeja per l’arbrat de
Central Park o troba el seu amagatall secret en qualsevol altre dels set icònics
veïnats a bord. Després de sopar, degusta un còctel elaborat per un robot en
el nostre original Bar Biònic i comparteix els moments més especials, no
només amb la teva família a bord, sinó també amb els teus amics que es van
quedar a casa gràcies a VOOM, l’internet més ràpid d’alta mar. Dedica’t unes
increïbles vacances i atreveix-te a provar les experiències úniques que t’oferim
i que no trobaràs en cap altre part de l’oceà.

ACTIVITATS A REALITZAR EN EL “SYMPHONY OF THE SEAS”

¡518 m³ d’aigua! Només a bord dels vaixells de la classe Oasis®, gaudeix
dels espectacles d’AquaTheater: ballarins, clavadistes i acròbates fan piruetes
amb un teló de fons de fonts retro il·luminades, grans pantalles i l’horitzó
infinit del mar.

Royal Caribbean és la primera i única companyia de creuers amb pistes de
patinatge sobre gel a bord dels vaixells de la Classe Oasis, Freedom i
Voyager, i espectacles de patinatge sobre gel gratuïts amb patinadors
professionals que sorprenen amb els seus salts, elevacions i girs.

Royal Caribbean Productions té la seva pròpia companyia de produccions a bord,
la qual reuneix a artistes de nivell internacional. Protagonitzen impressionants
espectacles originals, des de dansa contemporània fins a musicals destacats,
acrobàcies aèries i molt més.

Complementem el nostre increïble elenc exclusiu de cantants i ballarins amb
artistes convidats especials i molt talentosos: des de reconegudes bandes i
cantants fins a comediants, grups de dansa, malabaristes, mags i molt més.

Segueix el ritme llatí i arribaràs a un club nocturn molt animat on podràs
ballar al so de la música en viu i refrescar-te amb un mojito o una caipirinya.

Portem als millors mestres de les mescles a bord per a encendre les
discoteques de diversos nivells i les festes al costat de la piscina, totes les nits
fins a la matinada, amb aparicions especials de DJ famosos en certs viatges.
A MÉS PODREM GAUDIR DE:

ORQUESTRES EN VIU, PIANO PER A CANTAR, BANDES EN VIU, CLUB D’ESPECTACLES CÒMICS, KARAOKE, VINOTECA
VINTAGES (No inclòs en el preu), ESPECTACLES AL BAR, NITS TEMÀTIQUES, ETC.

DIA 1.- Sortida del Port de Barcelona.
Presentació al port de Barcelona. Facturació i embarcament. Benvinguts a bord del Symphony
of the Seas. Hi ha un món meravellós d’aventures esperant-te i qui millor que Royal Caribbean
International per a ajudar-te a viure-ho. Sempre hem cregut que descobrir i explorar el món que
ens envolta és quelcom que tots hauríem de poder gaudir i durant anys hem sigut líders de la
indústria en oferir la millor experiència de vacances en creuers a tots els nostres hostes. Una
vegada embarcats ens dirigirem a la nostra cabina per a recollir la clau. Dinar, sopar i Allotjament.
Sortida prevista a les 18:00 hores.

DIA 2.- Palma de Mallorca.
Creuer en Pensió completa. Arribada 8:00h i Sortida 16:00h. Possibilitat
de visita de Palma de Mallorca. Una illa escarpada amb platges fines,
Mallorca dóna la benvinguda als viatgers que busquen sol, mar i sorra. És la
ciutat capital i allà trobaràs animats cafès i taules, escenes artístiques, vistes
històriques i un casc antic amb camins sinuosos i patis ocults.

DIA 3.- Provença (Marsella), França.
Creuer en Pensió completa. Arribada 9:00h i Sortida 18:00h. La ciutat
més antiga de França és també una de les més dinàmiques, un gresol
cultural amb escenaris artístics vibrants. L’ànima de la ciutat és el Vieux
Port, o port antic, davant del mar. Marsella també és el port d’entrada als
panoràmics pobles i àrees costaneres de la Provença.

DIA 4.- Florència/Pisa (La Spezia), Itàlia .
Creuer en Pensió completa. Arribada 8:30h i Sortida 20:30h. Poble de
pescadors en els seus orígens, en el límit entre dos regions encantadores, La
Spezia ofereix fàcil accés a La Toscana i a les seves grandioses ciutats com
Florència i Pisa, així com a la regió costanera de terreny accidentat i viles a
terrasses de Liguria, conegut como "Cinque Terre".

DIA 5.- Roma (Civitavecchia), Italia.
Creuer en Pensió completa. Arribada 7:00h i Sortida 19:00h. Des dels
monuments de l’antic imperi fins a la cerca de la "dolce vita", la Ciutat Eterna
és un museu a l’aire lliure inigualable i una metròpoli moderna i animada. El
petit enclavament de la Ciutat del Vaticà és la llar de llocs sagrats i obres
d’art de molt valor.

DIA 6.- Nàpols (Capri), Itàlia.
Creuer en Pensió completa. Arribada 7:00h i Sortida 18:30h. Nàpols, una
de les ciutats més antigues d’Europa, és avui dia una ciutat vibrant que
compta amb un ric patrimoni artístic i arquitectònic. Les vistes properes
inclouen les ruïnes de Pompeya i revelen l’idíl·lic complex turístic de l’illa de
Capri i els poblets que adornen la Costa Amalfitana.

DIA 7.- Navegació.
Creuer en Pensió completa. Si vols tenir una pujada
d’adrenalina o una total tranquilitat, pots gaudir-ho tot a bord
dels nostres vaixells. Prova l’escalada en roca, el folre amb
cremallera o el surf 200 peus per sobre de les onades. Dissol
l’estrès terrestre amb un massatge al spa, construeix un
àlbum de records o simplement relaxa’t a la piscina.

DIA 8.- València.
Creuer en Pensión completa. Arribada 10:00h i Sortida 22:00. La tercera
ciutat més gran d’Espanya és coneguda per les flors, el sol, el color i els seus
contrastos. Aquí, la història –moros, Edat Mitjana, Edat Daurada– es barreja
amb la modernitat a mesura que una arquitectura d’avantguarda introdueix
un nou estil i energia als tradicionals carrers i places.

DIA 9.- Navegació.
Creuer en Pensió completa. Durant aquest dia podrem gaudir de: tres tobogans aquàtics de
varies cobertes; el Tobogan Ultimate Abyss, el més elevat en alta mar; d’un carrusel fet a mà en el
Boardwalk; dos simuladors de surf FlowRiderM; cine en 3D amb pel·lícules d’estrena; una Tirolina
suspesa a nou cobertes d’alçada i 25 metres de llarg; pista de
patinatge sobre gel gratuïta; espectacles de patinatge sobre gel;
acrobàcies a l’AquaTheater i entreteniments en viu gratuïts; Bar
Biònic amb els seus cambrers robòtics que serveixen uns còctels
exclusius; jardí exterior Central Park en alta mar; 14 piscines i
jacuzzis; solàrium; VitalitySM spa amb servei complet, suite
termal i un ampli menú de tractaments; gimnàs d’última
tecnologia amb classes de tai chi, pilates o ioga; 10 opcions
gastronòmiques gratuïtes que inclouen Park Café i Windjammer
Marketplace; Restaurant d’especialitat Chops Grille; Wonderland
Imaginative Cuisine; Sabor Taqueria & Tequila Bar; Izumi Hibachi & Sushi de cinc estrelles; i el
primer Starbucks en alta mar.
NOTA: Alguns dels serveis indicats més a dalt tenen un càrrec econòmic addicional.

DIA 10.- Port d’arribada: Barcelona.
Arribada al port de Barcelona sobre les 5:00h de la matinada. Esmorzar i temps lliure fins a l’hora
de poder desembarcar. Recollida de maletes i FINAL DELS NOSTRES SERVEIS.

PREUS
PREU PER PERSONA A CABINA DOBLE INTERIOR: 1.345 €
PREU PER PERSONA A CABINA DOBLE INTERIOR AMB BALCÓ: 1.550 €
PREU PER PERSONA A CABINA DOBLE EXTERIOR AMB BALCÓ: 1.760 €
NO HI HA DISPONIBILITAT DE CABINES INDIVIDUALS
Club Tahula té reservades 10 cabines.

INCLÒS:
Creuer en Pensió Completa de 10 dies / 9 nits.
Primer servei en el vaixell DINAR i últim servei en el vaixell ESMORZAR.
Begudes incloses a sopars i dinars (Aigua mineral, llimonada i te).
Cabina en categoria escollida i neteja diària d’aquesta.
Accés i ús de les Instal·lacions, Piscines, Solàrium, Jacuzzis, etc.
Participació en tots els programes d’animació i activitats, Festes Temàtiques, Balls
diaris, Discoteca, Concursos, etc.
Espectacles musicals exclusius de Royal Caribbean: Cats, Grease, Mama Mia, etc.
Espectacles de Patinatge sobre Gel i Aquàtics.
Assegurança turística i IVA.
Assegurança d’Anul·lació justificada (Valorada en 50 €)
Taxes d’embarcament i Taxes de Servei (Propines).
Assistència de personal de V. Mirallum durant tot el Creuer.

NO INCLÒS:
Qualsevol servei no esmentat a l’apartat “inclou”.
Trasllats al port de Barcelona.
Excursions facultatives.
Restaurants d’Especialitats.
Begudes Alcohòliques i no gasoses.
Fotografies.
Serveis varis en el vaixell: Casino, Simulador de golf, Subhastes d’Art, Metges, Internet, etc.
Despeses personals, Telèfon, Bugaderia, etc.

INSCRIPCIONS
FOTOCÒPIA PASSAPORT
1r DIPÒSIT DE 400 € PER PLAÇA ABANS DEL 28 DESEMBRE 2017.
2n DIPÒSIT DE 400 € PER PLAÇA ABANS DEL 08 JULIOL 2018.
PAGAMENT FINAL ABANS DEL 04 SETEMBRE 2018

CaixaBank: IBAN - ES37 2100 1067 3602 0009 5858

ORGANITZACIÓ, INFORMACIÓ I RESERVES
Sra. Mariluz – Referència Club Tahula
TLFS. 93.245.10.20
692.39.45.29

E-MAIL: COMERCIAL1@VIAJESMIRALLUM.COM
WWW.VIAJESMIRALLUM.COM
WWW.VIAJEPTG.COM

