
Esmorzar a l, hotel i sortida cap al  Oceanogràfic  
i el Museu de la Ciència. Situats en el conjunt 
arquitectònic de Vanguardia de la Ciutat de les 
Arts i les Ciències de Valencia, l’aquari és un 
veritable homenatge als mars y oceans del 
planeta i conté grans aquaris que reprodueixen 
fidelment els ecosistemes marins més 
importants. Dinar lliure
Per la tarda, visita a l, Hemisfèric, un cine digital 
en 3D, amb una enorme pantalla còncava de 
900 metres, que gairebé envolta als espectadors. 
Sopar a un restaurant per degustar  l’autèntica 
Paella valenciana. 
Retorn a l, hotel ben sopat.

Arribada a l, aeroport de València on el vostre
tour manager us estarà esperant per traslladar-
vos a l, hotel Expo Hotel situat al centre, la vostre
base en les tres properes nits. Allotjament en
mitja pensió. Dinar lliure.
Per la tarda, un guia oficial us acompanyarà en
un tour a peu pel centre ciutat per visitar la
Plaça de l, Ajuntament, Carrer Las Barcas,
Universitat Antiga La Nao, Palau Marqués de Dos
Aigües, Plaça Rodona, Plaça Santa Catalina,
Plaça Reina, Catedral, Plaça Almoina, Plaça
Verge, Real Basílica Nostre Verge dels
Desemparats, i el Palau de Govern.
Retorn a l, hotel per al sopar.

VALÈNCIA TOUR
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València, coneguda com una ciutat de
pasió, es la tercera ciutat mès important
d, Espanya. Situada al Mediterrani,
gaudeix d,un clima suau, una deliciosa
gastronomia i una gran riquesa cultural.
Aquí podràs descobrir la seva bella
arquitectura, visitar els seus increïbles
museus, nedar a les seves platges i
assaborir el seu deliciós menjar, inclòs el
seu plat estrella: la paella.

4 DIES– 3 NITS



Esmorzar a l, hotel i check out.
Dia lliure a València per últimes compres i
visites.
Trasllat en autocar a l, aeroport de València.
Esperem veure-us molt aviat!

Esmorzar a l, hotel.
Recollida i trasllat a Benidorm. Dia complert al
Parc temàtic Terra Mítica.
Dinar lliure.
Descobreix les antigues civilitzacions
mediterrànies, on el parc us transportarà
directament a la història de Grècia, Egipte i
Roma.
Retorn a l, hotel per al sopar.
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VALÈNCIA TOUR
4 DIES– 3 NITS

Informació i contacte: info@goestravel.com


