
                     L’ANTIGA CEILAN 

                     UN VIATGE PAISATGÍSTIC I ESPIRITUAL  

 DIA: 20 octubre 2017                                              LLOC: Aeroport de Barcelona                                                 HORA: 20.30h 

VISITES DE TEMÀTICA CULTURAL INCLOSES:  

Visita de la Cova-Temple de Dambulla (UNESCO) · Visita de 

l’Orfenat d’Elefants de Pinnawala · Visita del Jaciment 

Arqueològic de Sigiriya (UNESCO) · Visita de la ciutat antiga de 

Polonnaruwa (UNESCO) · Visita del Jaciment Arqueològic 

d’Anuradhapura (UNESCO) · Visita de la Roca Sagrada de 

Mihintale · Visita de l’estàtua d’Aukana Buddha · Visita del 

Temple Hindú de Mutumari Amma a Matale · Visita de la ciutat de 

Kandy (UNESCO) amb entrada al Jardí Botànic i al Temple de la 

Relíquia Sagrada de la Dent · Espectacle folclòric a Kandy · Ruta 

del Tè amb parada a la cascada de Ramboda Falls i visita de la 

fàbrica de tè “Glen Loch” amb degustació inclosa · Visita de la 

ciutat de Nuwara Eliya (“la Petita Anglaterra”) · Tren panoràmic 

en vagons acondicionats per les Terres Altes de Sri Lanka des de 

Nuwara Eliya fins a Ella Gap (segons disponibilitat) · Safari al Parc 

Nacional de Yala amb vehicles 4x4 · Visita de la ciutat fortificada 

de Galle (UNESCO) · Safari amb barca pel riu Madu · Visita del 

Viver de Tortugues de Kosgoda · Visita de la ciutat de Colombo 

   SRI LANKA  
        LA PERLA DE L’ÍNDIC  

Del 20 d’octubre a l’01 de novembre del 2017 

TE DE TERTÚLIA 
Acompanyats per l’historiador i professor d’art, Àngel Morillas,  

coordinador del Patrimoni de la UNESCO 

20/10  Barcelona - Colombo  

21/10  Colombo  

22/10  Colombo - Pinnawala - Dambulla (UNESCO)  

23/10  Sigiriya (UNESCO) i Polonnaruwa (UNESCO) 

24/10  Anuradhapura (UNESCO), Mihintale i Aukana  

25/10  Dambulla - Matale - Kandy   

26/10  Kandy (UNESCO) - Nuwara Eliya  

27/10  Nuwara Eliya - Ella Gap - Yala  

28/10  Yala Safari  

29/10  Yala - Galle (UNESCO) 

30/10  Galle - Madu River i Kosgoda - Colombo 

31/10  Colombo - Barcelona  

01/11  Arribada a Barcelona   

EL PREU INCLOU: 

Bitllets Aeris anada i tornada en classe turista 

Taxes Aèries 

Visat Turístic  

Trasllats en la destinació amb autocar privat 

Assegurança d’Assistència en Viatge  

Hotels 4**** Sup. 

Règim de Mitja Pensió als hotels (sopars) 

10 Dinars segons indicat a l’itinerari   

Guia local de parla hispana durant tot el circuït  

Excursions, Visites i Entrades indicades a l’itinerari  

1 Ampolla d’aigua mineral per persona i dia  

Grup mínim 20 participant 

 Acompanyament, assessorament pedagògic i xerrades    

durant el viatge a càrrec del professor ÀNGEL MORILLAS. 

EL PREU NO INCLOU: 

Tot tipus d’Extres 

Tot allò No Indicat 

Begudes 

Propines generals (guies, xofers i maleters): 50 EUR pp, a pagar 

en efectiu abans de la sortida. 

Assegurança opcional de Cancel·lació (*) 

   (*) a contractar amb la primera paga i senyal. 

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

www.kulturalia.es      info@kulturalia.es 

La perla de l’Oceà Índic, Sri Lanka, és una destinació de visita obligada, amb els seus tresors històrics, paisatges 

espectaculars i increïble vida salvatge, així com amb algunes de les platges més boniques del món. Una meravellosa illa, de 

veritable diversitat i plena de constrasts, a l’espera de ser explorada...! 

 

PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE: 

3.495 € 

 

SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL:  600 € 

Assegurança opcional de Cancel·lació (*):  75 € 

Disseny cultural 
www.tedetertulia.com - tedetertulia@gmail.com   

Tel. 93 757 81 01 



20/10  BARCELONA - COLOMBO 

Presentació a l’Aeroport de Barcelona. Facturació dels equipatges i volem cap a Colombo (via ciutat asiàtica). Nit a bord.  

 

  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

21/10  COLOMBO  

Esmorzar i dinar a bord de l’avió. Arribada a la tarda a l’Aeroport Internacional de Colombo i assistència per part dels 
nostres corresponsals. Trasllat a l’hotel i temps lliure. Sopar i allotjament a l’hotel.  

 
22/10  COLOMBO - PINNAWALA - DAMBULLA (UNESCO)  

Esmorzar a l’hotel i sortida per a visitar l’Orfenat d’Elefants de Pinnawala, fundat l’any 1975 per acollir elefants 
abandonats o que necessiten algun tipus de cura especial. Aquest santuari cobreix 25 hectàries de vegetació ufanosa amb 
una població aproximada de 77 elefants incloent tant adults com cries. Si tenim sort, podrem observar aquests carismàtics 
animals quan s’acosten al riu per a menjar o fer-se un bany. Acabada la visita, dinar en un restaurant de la zona. A la tarda, 
visitarem la Cova-Temple de Dambulla, famosa pels cinc temples cavats a la roca i declarada Patrimoni de la Humanitat 
de la UNESCO. Visitarem aquestes coves antigues que s’alcen a 160 metres sobre la plana i que alberguen més de 130 
estàtues de Buda així com també altres estàtues de divinitats hindús i reis singalesos. Cal destacar molt especialment les 
pintures que cobreixen totes les parets interiors on es representen diferents escenes de Buda i d’altres temàtiques. Les 
coves més antigues daten del segle I a.C. i es creu que ja van ser utilitzades amb finalitats religioses abans de l’arribada del 
budisme a Sri Lanka fa més de dos mil anys. Sortida cap a Dambulla (Sigiriya) i trallat a l’hotel. Sopar i allotjament.  

 
23/10  SIGIRIYA (UNESCO) I POLONNARUWA (UNESCO) 

Esmorzar a l’hotel i sortida per a visitar Sigiriya, la més extraordinària meravella de l’illa, declarada Patrimoni de la 
Humanitat de la UNESCO. Anomenada popularment com “la Fortalesa del Cel”, es tracta d’un impressionant jaciment 
arqueològic del segle V ubicat a dalt d’una roca de més de 200 metres d’alçada, on es troben els fonaments del que una 
vegada fou un gran i sumptuós palau, amb jardins d’aigua i en un entorn de gran bellesa. En una de les escales podrem 
observar l’únic treball de pintura secular de Sinhala que es coneix fins al dia d’avui i que ha sobreviscut en forma de frescos 
de donzelles de tamany natural amb tota la frescor i delicadesa del seu color original. Tot seguit, sortida cap a 
Polonnaruwa i dinar en un restaurant local. A la tarda, visitarem la ciutat antiga de Polonnaruwa, declarada Patrimoni de 
la Humanitat de la UNESCO i la segona capital històrica de Sri Lanka. Fou seu del regne que va sorgir entre el segle XI i 
XIII, període que significà l’edat d’or de Polonnaruwa, quan el comerç i l’agricultura va florèixer sota el patrocini del rei, qui 
considerava que cap gota del cèl havia de ser malgastada i que, en canvi, havia de ser utilitzada pel desenvolupament de la 
terra. Això comportà uns avançats sistems de regadiu, molt superiors als de l’època, que foren construïts durant el regne de 
Parakramabahu i que han existit fins al dia d’avui, suministrant l’aigua necessària pel cultiu d’arròs durant l’ardent estació 
seca a l’est del país. Farem un recorregut per la ciutat antiga de Polonnaruwa, on cal destacar el recinte del palau del 
monarca, el temple hindú dedicat a Shiva, el Vatadage, amb quatre escultures de Buda assegut, el Gal Potha i un llibre de 
pedra de grans dimensions, entre d’altres. Acabada la visita, tornada a l’hotel. Sopar i allotjament a l’hotel.  

 
24/10  ANURADHAPURA (UNESCO), MIHINTALE I AUKANA 

Esmorzar a l’hotel i sortida cap a Anuradhapura, centre de la civilització budista de l’illa i una de les grans capitals 
històriques de Sri Lanka (s.V a.C. - s. IX d.C.), declarada Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO. Visitarem aquest 
jaciment arqueològic, on cal destacar especialment el Sri Maha Bodhi, l’arbre documentat més vell de la Terra, amb més de 
2.000 anys, que configura el lloc més sagrat de la ciutat, on la llegenda diu que Buda va aconseguir la il·luminació. També 
coneixerem les restes del Palau de Bronze, amb les seves 1.600 columnes i reconstruït en diverses ocasions, així com 
diversos stupes, entre els quals cal destacar el de Thuparamaya, amb una relíquia de Buda i considerat el stupa budista més 
antic de Sri Lanka. Acabarem la visita tot passejant per agradables jardins, entre estanys i preciosos banys de pedra, on un 
superb sistema de regadiu alimenta embassaments i canals. Al migdia, dinar en un restaurant local. A la tarda, sortida cap 
a la roca sagrada de Mihintale, bressol del budisme singalès i un dels llocs sacres més importants de l’illa, format per un 
turó amb esplèndides vistes dels voltants, on s’accedeix a través d’un camí de 1.600 graons amb diversos santuaris. A 
continuació, visitarem la magnífica Aukana Buddha, una enorme estàtua de Buda de més de 12 metres d’alçada, esculpida 
a l’exterior d’una gran roca. Ens sorprendrà el delicat i acurat treball de la túnica, que humanitza i revela castament la forma 
interior del seu cos, mentre que l’expressió impassiva del seu rostre projecta una aura d’espiritualitat suprema. Diuen que 
és tant perfecte el grau d’aliniament de l’estàtua que les gotes de la pluja sobre el nas caurien directament cap abaix en una 
petita depressió tallada entre els dits dels peus. Acabada la visita, tornada a l’hotel. Sopar i allotjament a l’hotel.  

 
25/10  DAMBULLA - MATALE - KANDY  

Esmorzar a l’hotel i sortida cap a Kandy. Durant el trajecte, farem parada a Matale per a visitar el Temple Hindú de 
Mutumari Amma, que destaca per sobre de la ciutat amb la seva alta torre decorada de forma exhuberant amb centenars 
d’escultures de divinitats i que representa el millor exemple d’arquitectura “Gopuram” a l’interior del país. Continuació del 
trajecte fins a Kandy i dinar en un restaurant local. A la tarda, visitarem Kandy, la segona ciutat més gran del país després 
de Colombo i l’última capital de l’antiga era dels Reis de Sri Lanka. Situada a la província central de l’illa, la ciutat reposa al 
bell mig de turons muntanyosos, damunt d’un altiplà de 500 metres sobre el nivell del mar que travessa una àrea 
densament boscosa de plantacions tropicals, principalment de tè. Kandy és alhora la ciutat administrativa i religiosa, així 
com la capital de la província central, i llar del Temple de la Relíquia de la Dent, un dels llocs de culte més sacres del món 
budista.  
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Declarada Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO l’any 1988, la ciutat sagrada de Kandy alberga monuments d’època 
reial i edificis colonials del segle XIX. Farem un recorregut per la ciutat, a través del centre d’arts i oficis, el Mercat de 
Kandy, el Palau Reial amb els seus jardins i el mirador, des d’on podrem gaudir d’excel·lents vistes panoràmiques sobre la 
ciutat. Tot seguit, visitarem el Temple de la Relíquia Sagrada de la Dent, del segle IV d.C., quan la Dent de Buda va ser 
portada a Sri Lanka amagada de les mans sacríliques en el cabell de la princesa Orissan. La relíquia, que ha adquirit gran 
reputació i santedat a Sri Lanka i a tot el món budista, està considerada com la possessió més valuosa de l’illa i 
conseqüentment el temple ha esdevingut destí de peregrinació obligada per als budistes del país. Acabarem la jornada 
amb un vibrant espectacle folclòric que ens mostrarà les diferents dances tradicionals de Sri Lanka. Trasllat a l’hotel. 
Sopar i allotjament a l’hotel.  

 

  
 
  
 
 

 
 
  
 
   
 
  
 
  
 

26/10  KANDY (UNESCO) - NUWARA ELIYA  

Esmorzar a l’hotel. Aquest matí tindrà lloc la visita del Jardí Botànic Reial de Kandy (“Peradeniya”), el més gran i famós 
de l’illa, que fou construït el 1374 com a jardí de plaer dels reis de Kandy. Amb una extensió de 60 hectàries, aquest jardí 
alberga més de 5.000 espècies d’arbres i plantes, com ara orquídies, cocoters, palmeres i fins i tot una gegantina figuera de 
Java. Entre les més populars, cal destacar la flora tropical del Jardí d’Espècies del Món i la Casa de les Orquídies. Acabades 
les visites, sortida cap a Nuwara Eliya, tot seguint la famosa “Ruta del Tè”, amb uns paisatges bellíssims i unes 
plantacions d’aspecte particular. Dinar durant el trajecte. Abans d’arribar a Nuwara Eliya, farem parada a Ramboda Falls, 
unes boniques cascades situades a 109 metres d’alçada formades pel riu Panna Oya, un afluent del riu Kothmale Oya. A 
continuació, visitarem la fàbrica de tè “Glen Loch” on coneixerem el procés d’elaboració d’aquest exquisit producte, 
alhora que gaudim de meravelloses vistes panoràmiques de les plantacions. Acabarem la visita amb una refrescant tassa 
de tè. Tot seguit, continuació del trajecte fins a Nuwara Eliya, coneguda com la “Petita Anglaterra”, un centre creat pels 
britànics com a lloc de descans, situat en un vall al peu del Pidurutalagala, el cim de Sri Lanka, amb un preciós teló de fons 
de muntanyes, valls, cascades i plantacions de tè. Cal destacar el Parc Victòria, un lloc encantador per a passejar, situat al 
bell mig de la ciutat. Trasllat a l’hotel. Sopar i allotjament a l’hotel. 

 
27/10  NUWARA ELIYA - ELLA GAP - YALA  

Esmorzar a l’hotel. Aquest matí agafarem un tren panoràmic (segons disponibilitat) que ens portarà fins a Ella Gap a 
través dels espectaculars paisatges de les terres altes de l’illa. Arribada a Ella Gap i dinar en un restaurant local. A la tarda, 
tindrà lloc la visita d’aquest petit poble, situat en un congost a 1.041 metres d’alçada sobre el nivell del mar i envoltat d’un 
meravellós paisatge format per muntanyes, valls, densos boscos tropicals, plantacions de tè i cascades monumentals, amb 
una rica biodiversitat de flora i fauna i amb espectaculars vistes sobre les planes del sud de Sri Lanka. Acabada la visita, 
continuació del trajecte amb autocar fins a Yala i trasllat a l’hotel. Sopar i allotjament a l’hotel. 

 
28/10  YALA SAFARI  

Esmorzar a l’hotel. Al matí disposarem de temps lliure per a descansar o per a gaudir de les instal·lacions de l’hotel. Al 
migdia, dinar a l’hotel. Al vespre, sortida per a fer un Safari amb vehicles 4x4 al Parc Nacional de Yala, el més visitat i el 
segon més gran de Sri Lanka, amb una extensió de gairebé mil metres quadrats, situat a l’extrem sud-est de l’illa. Aquesta 
reserva natural fou designada com a santuari de vida salvatge l’any 1900, juntament amb Wilpattu, i fou un dels primers 
parcs nacionals de Sri Lanka, designat com a tal el 1938. El parc és ben conegut per la seva gran varietat d’animals 
salvatges, molts d’ells d’espècies endèmiques de l’illa, i per la seva política de conservació d’elefants singalesos, lleopards i 
ocells aquàtics de Sri Lanka. Entre els animals, sobressurt el gran nombre d’elefants però també hi ha búfals salvatges, 
cèrvols i cocodrils, entre d’altres. Cal destacar així mateix que el Parc Nacional de Yala posseeix la major densitat de 
lleopards del món. En acabat, tornada a l’hotel. Sopar i allotjament a l’hotel.   

 
29/10  YALA - GALLE (UNESCO)  

Esmorzar a l’hotel i sortida cap a Galle, el millor exemple de ciutat fortificada construïda per europeus al sud i sud-est 
d’Àsia, amb una important mostra de l’interacció entre estils d’arquitectura europea i tradicions sud-asiàtiques. Visitarem 
el seu centre històric, declarat Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO i format per una fortalesa d’època portuguesa, 
de més de 400 anys d’antiguitat, la més gran construïda per ocupants europeus que es conserva a Àsia. Farem un passeig a 
través del seu nucli urbà, tot passant per l’església holandesa, la Casa del Governador, els antics magatzems d’espècies, 
l’animada plaça principal i l’edifici de l’Ajuntament. També veurem les muralles, el far que guia els vaixells al port, la 
mesquita, el Museu Marítim Nacional, la Catedral de St. Mary, fundada pels jesuïtes i un dels principals temples de Shiva a 
l’illa, així com l’històric hotel de luxe “Amangalla”, entre d’altres. També podrem observar l’anomenat “stiltfishing”, una 
pràctica única de pesca tradicional ja gairebé en desús que té lloc a primera hora del matí o al vespre. Al migdia, dinar en 
un restaurant local. A la tarda, gaudirem de temps lliure per a seguir coneixent aquesta ciutat o per a activitats personals. 
Sopar i allotjament a l’hotel.   

30/10  GALLE - MADU RIVER I KOSGODA - COLOMBO  

Esmorzar a l’hotel i sortida cap a Balapitiya per a gaudir d’un Safari amb barca pel riu Madu. L’estuari de Madu Ganga 
River és un complex ecosistema costaner de manglars i illes i possiblement un dels últims trams de boscos verges de 
manglars a Sri Lanka. Una excursió amb barca serà una meravellosa manera de veure alguns dels centenars d’espècies de 
plantes i animals en un entorn de gran bellesa. Aquest parc natural està format per 64 illots, des d’una petita illeta amb 
una capella abandonada fins a una altra que alberga 250 famílies, tot passant per una altra illa on es troba el temple 
budista de Kothduwa i que és llar d’una petita comunitat de monjos i novicis. A través d’aquest agradable recorregut 
podrem observar monos menjant fruita als arbres, llangardaixos aquàtics corrent a través de l’aigua, corbs marins, garces i 
martinets pescadors esperant pacientment a la vora del riu a la caça d’alguna presa.  
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A continuació, visitarem el Viver de Tortugues de Kosgoda, famós pel seu projecte de conservació de tortugues marines, 
establert el 1988 per a protegir de l’extinció les tortugues de l’illa, i operat per la Societat de Protecció de Vida Salvatge de 
Sri Lanka. Des de la seva creació, el viver ha introduït 3,5 milions de cries de tortuga a la vida salvatge, on només una de 
cada mil tortugues aproximadament sobreviu fins a la maduresa. Aquí també podrem trobar un espai especial per a 
tortugues ferides o amb alguna discapacitat, com ara tortugues albines. Al migdia, dinar en un restaurant de la zona. A la 
tarda, sortida cap a Colombo i trasllat a l’hotel. Sopar i allotjament a l’hotel.   

 
31/10  COLOMBO - BARCELONA   

Esmorzar a l’hotel. Aquest matí visitarem Colombo, la ciutat més gran de Sri Lanka i la seva capital comercial. Situada a la 
costa oest, és una caòtica i vibrant ciutat amb una barreja d’estils modern i colonial en una arquitectura increïblement 
variada que abarca segles d’història. Molts edificis colonials influenciats pels portuguesos, holandesos i britànics existeixen 
al costat d’estructures construïdes en altres estils arquitectònics com el budista, l’hindú, l’islàmic, l’indià i el contemporani. 
No hi ha cap altre lloc a Sri Lanka on aquesta barreja sigui més evident que aquí, al cor de la ciutat, dins de l’àrea fortificada. 
Colombo també presumeix de nombrosos centres comercials i botigues que ofereixen peces de roba de marca amb grans 
descomptes, fet pel qual ha esdevingut una important destinació de compres per a molts turistes. Farem un recorregut per 
la ciutat tot passant per la Galle Face Promenade, un passeig enjardinat amb vistes a l’Oceà Índic i a la zona del fort, el Parc 
Vihamadi amb el seu Museu Nacional, el Parlament i l’antic Hospital Holandès. Acabarem la visita a la zona de Pettah, un 
dels barris més antics de Colombo, on es troba el basar, en un ambient multicultural, clar reflex de la demografia de la 
ciutat. Al migdia, dinar en un restaurant local. A la tarda, gaudirem de temps lliure al centre per a seguir coneixent aquesta 
ciutat o per a activitats personals. A la nit, trasllat a l’Aeroport de Colombo per a sortir de matinada amb el vol direcció a 
Barcelona (via ciutat asiàtica). Nit a bord.  

 
01/11  ARRIBADA A BARCELONA   

Esmorzar a bord de l’avió. Arribada al migdia a l’Aeroport de Barcelona. Final del viatge i dels nostres serveis, tot desitjant 
que hagin gaudit d’aquesta meravellosa ruta per Sri Lanka.  

 

 

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

RESPECTANT EN TOT CAS EL CONTINGUT ÍNTEGRE DEL VIATGE.  

 

* CONSULTAR CONDICIONS SANITÀRIES.  

 

 

 
PLA DE VOLS PROVISIONAL (FLY EMIRATES):  

 
20/10/17 BARCELONA - DUBAI 22:40 - 07:35 (+1) 

21/10/17 DUBAI - COLOMBO 10:10 - 16:10 
 

01/11/17 COLOMBO - DUBAI 02:55 - 05:55  
01/11/17 DUBAI - BARCELONA 07:50 - 12:25  

 
 

*Vols subjectes a disponibilitat en el moment de confirmar la reserva.  
Trajectes operats per FLY EMIRATES, QATAR AIRWAYS i TURKISH AIRLINES.  

 

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

www.kulturalia.es      info@kulturalia.es 
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CONDICIONS DE RESERVA 

RESERVES: 

- Les inscripcions s’hauran d’efectuar directament a l’agència.  

- Les reserves es faran respectant l’ordre de pagament i en les dates indicades. 

- Els clients de Te de Tertúlia tenen preferència de reserva. 

- El nombre d’habitacions individuals és molt limitat.  

- Viatge amb un aforament limitat a 30 places.  

- Consultar condicions sanitàries.  

- En aquest viatge es requereix PASSAPORT original i amb una vigència mínima de 6 mesos.  
 

- MOLT IMPORTANT:  Imprescindible presentar el PASSAPORT original i amb una vigència mínima de 6 mesos a 
l’agència de viatges en un plaç mínim de 45 dies d’antel·lació a la sortida del viatge per a poder tramitar el visat 
turístic.  

 

INSCRIPCIONS:  

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

- Preguem contactar amb l’agència un cop efectuat el pagament per a confirmar la plaça al telèfon 93 496 14 67  

o a l’email: info@kulturalia.es . 

 

PAGAMENTS:  

- Caldrà efectuar una paga i senyal de 600€  per persona  abans del 30 de juny del 2017.   

- L’Assegurança opcional de Cancel·lació s’haurà de contractar amb la paga i senyal (+ 75 €).  

- La resta del pagament final serà  abans del 15 de setembre del 2017.   

 

DADES BANCÀRIES DE KULTURALIA VIATGES:   
 

La Caixa:  ES10 2100 3208 5822 0035 6748    
 

     * Cal indicar NOM + COGNOM + “SRI LANKA TE DE TERTÚLIA” 

 

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 i la data del viatge. 

   

Del 20 d’octubre a l’01 de novembre del 2017 

TE DE TERTÚLIA 

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

www.kulturalia.es     info@kulturalia.es 
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