Hem reservat ja places de vols i hotels amb els preus que
s’indiquen. Queden places lliures fins el dia 8 de febrer o fins que
s’ocupen, perquè són limitades.
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DIA 24
LLEIDA-BARCELONA-ROMA: Sortida de Lleida a les
6:00h. direcció l’aeroport. Tràmits d´embarcament. Vol de Vueling
direcció Roma a les 10:00 hores. Arribada i trasllat a l´hotel. Per la tarda,
panoràmica de la ciutat.
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DIA 25 i 26 ROMA: Pensió Completa. Museus Vaticans, visita
Basíliques, passeig per les seves places, que són la vida de la ciutat,
Fontana de Trevi, Pl. Espanya, Navona, etc... i visitarem alguns del
monuments més emblemàtics de la ciutat.
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DIA 27
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ROMA - Matí CANONITZACIÓ: Tarda, visites.
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DIA 28
ROMA-BARCELONA-LLEIDA: Esmorzar i altres visites.. A
l´hora convinguda trasllat a l´aeroport per agafar el vol direcció a
Barcelona de Vueling a les 17:00 hores. Arribada i trasllat a Lleida en
autocar i fi dels nostres serveis.
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Preu per persona: 980 €. Suplement hab. Individual: 300 €
No inclou: begudes i entrades a monuments.
Es recomana l´assegurança de cancel·lació, 30-€/per persona. Si no
es comunica el contrari es farà a tots els inscrits. No inclosa en el
preu.
Per inscriure’s, ingressar 300 € al compte 2100 0203 71 0103467860.
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Informació:
Joan Ramon Ezquerra. 679 976 173 – mossenezquerra@gmail.com
Bisbat de Lleida. 973 26 86 28
Direcció: VIATGES KARIBA. 973 77 02 23
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