
          CAP D’ANYCAP D’ANY  BENIDORMBENIDORM
7 DIES | TOT INCLOS

27 DESEMBRE 2021: ORIGEN - BENIDORM HOTEL LEVANTE CLUB & SPA 4*
Sortida a primera hora del matí en direcció a Tarragona. Breu aturada per esmorzar a càrreg dels senyors 
clients. Continuació per autopista. Dinar en ruta (inclòs). A mitja tarda arribarem al nostre hotel a Benidorm. 
Repartiment d’habitacions, sopar i allotjament.

DIES 28, 29, 30 I 31 DE DESEMBRRE, 1 DE GENER: BENIDORM I EXCURSIONS
Estada a l’Hotel BCL Levante Club & Spa 4* de Benidorm en règim de pensió completa. Descobriu un dels ho-
tels amb més encant de Benidorm on passar el millor cap d’any que pugueu imaginar. Abrigallats per “Serra 
Gelada” i envoltats de les fantàstiques platges de Llevant i Ponent, l’ Hotel BCL Levante Club & SPA 4* és un dels 
establiments turístics amb millors instal·lacions dintre de la ciutat de Benidorm. Gaudiu del gimnàs, Luxor 
Spa, cuina mediterrànea, terrassa, piscina interior i exterior, amples i modernes habitacions amb terrassa 
orientada al sol i zones comuns on descansar i gaudir. Durant els dies d’estada realitzartem excursions de mig 
dia de duració en autocar a: Castell de Guadalest, Alacant, Calpe i Dènia. 

GRAN FESTA DE CAP D’ANY: Per despedir l’any 2021 i donar la benvinguda al nou any, res millor que una Gran 
Festa de Cap d’Any amb un Gran Sopar de  Gala, raïm, bossa cotilló, música, ball i diversió fins a la matinada.

02 GENER 2022: BENIDORM - ORIGEN
Esmorzar a l’hotel. Sortida en direcció a València i Barcelona. Dinar en ruta. Tarda en ruta fins arribar al nos-
tre lloc d’origen. Final del viatge i dels nostres serveis.

PROGRAMACIO

NOTES: 
* L’ordre de les visites podrà ser modificat sense afectar el seu contingut.
* Qualsevol intolerància o al.lèrgia a algun aliment s’ha de comunicar a l’hora de realitzar la reserva. Un 
cop iniciat el viatge no es faran canvis en els menús.

                 SORTIDA                    

      27 DESEMBRE 2021       695 €

    Suplement Habitació Individual: 210 €

INFORMACIÓ I RESERVES:

635.039.483 - 93.860.50.37

EL PREU INCLOU • Anada i tornada en autocar “Gran Confort” 
fins a Benidorm • Guia acompanyant • Hotel Levante Club & Spa 
4* a Benidorm • Pensió completa des del dinar del primer dia fins 
el dinar del diumenge 2 de gener, amb aigua i vi. • Sopar de Gala 
de Cap d’Any • Excursions de 1/2 dia a Alacant, Calpe, Dènia i 
Castell de Guadalest• Assegurança d’assistència en viatge i de 
cancel·lació.
EL PREU NO INCLOU Cafès, despesses privades i extres a l’hotel,  propines, 

serveis no especificats en el programa.

info@intermediatours.com

                    PREU                    

      


