
  
 
  
 
 

 
 
  
 
   
 
  
 
  
 

14/05  SANT PETERSBURG, CREUER FLUVIAL PELS SEUS CANALS - BARCELONA - SABADELL 

Esmorzar. Aquest matí clourem la nostra estada a Sant Petersburg amb la visita de la Catedral de Sant Isaac, 
una de les majors del món i de gran bellesa, i també efectuarem un magnífic creuer fluvial pels Canals de Sant 
Petersburg per a contemplar relaxadament el seu patrimoni. A una hora indicada, trasllat a l’ Aeroport de Sant 
Petersburg, facturació dels nostres equipatges i volem de tornada a Barcelona (via Munich). Arribada a 
l’Aeroport del Prat a última hora del vespre i trasllat amb autocar al nostre punt habitual de Sabadell. Final del viatge i 
dels nostres serveis tot esperant haver satisfet la vostra estada a Rússia. 

 
* L’ORDRE DE LES VISITES POT SER ALTERNAT EN FUNCIÓ DE LA LOGÍSTICA,  

RESPECTANT EN TOT CAS EL CONTINGUT ÍNTEGRE DEL VIATGE.  

 
* Important: Es requereix passaport original amb una vigència mínima de 6 mesos, així com la tramitació del 

Visat d’entrada. S’hauran d’entregar els passaports originals juntament amb 2 fotografies tamany carnet 
amb una antel·lació mínima de 45 dies abans de la sortida.  

 
* Possibilitat de contractar opcionalment un espectacle (ballet i/o òpera al Teatre Bolshoi de Moscou. En breu 

us informarem de condicions i preus. Aquesta excursió serà facultativa i a abonar abans de la sortida del 
viatge. 

 

CONDICIONS DE RESERVA 

 
RESERVA:  

- Les inscripcions s’hauran d’efectuar als Telfs 93 726 71 69 - 608 999 333 o bé al correu electrònic: vinaros@jvinaros.com .  
- Les reserves es faran respectant l’ordre d´inscripció i en les dates indicades.  

- Viatge amb un aforament limitat a 45 places.  

- L’Assegurança opcional de Cancel·lació s’haurà de contractar amb la paga i senyal (+35€).  

- L´import del Visat s´haurà d´abonar en el moment d´efectuar la paga i senyal (+100€) 

- Els imports del visat i de l´espectacle opcional al Teatre Bolshoi no són reemborsables (exclosos de l´assegurança opc. cancel.lació) 

 

INSCRIPCIONS I PAGAMENTS: 

- Caldrà abonar una PAGA I SENYAL de 500€ per persona abans del 02 de febrer 2018.    

- La reserva de plaça no quedarà confirmada fins a l’ingrés de la paga i senyal.  

- Un cop exhaurit el límit de places s’obrirà una llista d’espera.  

- Recomanem NO apurar a la data límit per a efectuar la paga i senyal. 

- La resta del pagament final serà abans del 06 d´abril 2018.   

 

DADES BANCÀRIES DE KULTURALIA VIATGES: 
 

Banc Sabadell:  ES03 0081 0025 2100 0314 6621  

La Caixa:  ES10 2100 3208 5822 0035 6748  
 

* Cal indicar NOM + COGNOM + “ÒPERA RÚSSIA”  

 

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ:  

Paga i senyal No Reemborsable.  

50% de despeses de cancel·lació entre 30 i 16 dies abans de la data del viatge.  

75% de despeses de cancel·lació entre 15 i 8 dies abans de la data del viatge.  

100% de despeses de cancel·lació entre 7 dies abans de la data del viatge i la data del viatge.  

 

ÒPERA A RÚSSIA  Amics de l’Òpera & Sabadell Més Música 

Del 09 al 14 de maig del 2018 

Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Diputació 237, 7è 1a. 08007 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67  

www.kulturalia.es      info@kulturalia.es 


