PAQUET

IOGA I WELLNESS
CIRCUIT D’AIGÜES TERMALS + CURS DE IOGA + VISITA A CALDES DE MALAVELLA

Estada de cap de setmana al Balneari Vichy Catalán, on podreu gaudir dels circuits
d’aigües termals, una classe de ioga i visita guiada per Caldes de Malavella.

PROGRAMA

Durada de l’activitat: 3 dies/ 2 nits
Divendres:
Arribada a l’Hotel Balneari Vichy Catalán i assignació d’habitacions.
Dissabte:
Després d’un somni reparador al balneari, farem un bon esmorzar abans de començar
amb la nostra classe de ioga d’una hora. Després de la classe, es farà una hora en el
circuit d’aigües termals. Resta del dia lliure per gaudir de les instal·lacions i relaxarvos.
Diumenge:
Visita guiada d’una hora i mitja que passa pels punts més turístics del terme municipal
de Caldes de Malavella. La visita comença amb un guiatge a l’exposició del jaciment
del Camp dels Ninots, situada a Cal Ferrer la Plaça. I després s'arriba fins al
monument declarat Bé d’Interès Nacional, les Termes Romanes, continuant cap a
l'Església de Sant Esteve, cases modernistes, les rambles, fonts termals i el nucli
medieval. Finalment s'arriba a la Plaça de l'Ajuntament on cada diumenge se celebra
un mercat setmanal.
RESTAURACIÓ I ALLOTJAMENT
Allotjament i esmorzar a l’Hotel Balneari Vichy Catalán
(dinar i sopar) opcionals, pagant suplement.
MÉS INFORMACIÓ
Idiomes: català, castellà i anglès ( si es vol la visita guiada en anglès i fora de l’horari establert,
s’ha de demanar amb antelació) – 629 354 301 David
Edat mínima: No apte per a menors de 14 anys
Grups (mínim/màxim):
Mínim 6 persones
Màxim 20 persones

Aquest projecte està finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, pel Servicio Público de Empleo Estatal i pel Fons Social Europeu,
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PAQUET

COM ARRIBAR/ PUNT DE SORTIDA I PUNT D’ARRIBADA
Avinguda Doctor Furest, 32
Caldes de Malavella 17455, Girona.

DATES
Caps de Setmana durant tot l’any.
PREU NET PER AGÈNCIA
Preu per persona:
€/persona en habitació doble/AD
[Podeu sol·licitar dossier amb preus a http://www.hibriturselva.cat/contacte]
Suplements:
- Mitja Pensió: €/pax
- Pensió Completa: €/pax
El preu inclou:
- Allotjament (habitació doble) i esmorzar
- 1h en el circuit d’aigües termals
- 1h de sessió de ioga
- 1,30h de visita guiada (€)
El preu no inclou: elements esmentats en l’apartat de suplements, ni el transport fins al
balneari.
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PAQUET
CONTACTES
Balneari Vichy Catalán

Avinguda Doctor Furest, 32
17455 Caldes de Malavella
comercialbalneari@vichycatalan.es
www.balneariovivhycatalan.com
Luis López : 972 470 000

Oficina de Turisme de Caldes de Malavella
(visita guiada a Caldes de Malavella)

Vall Llobera ,s/n
17455 Caldes de Malavella
972 480 103
629 354 301- David
turisme@caldesdemalavella.cat
www.visitcaldes.cat
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