
 
 
 
 

DIVENDRES 20 D’ABRIL 2018 
Matí Presentació al pàrquing del Camp Nou (accés 14) i sortida de l’autocar amb 

destinació a Saragossa. 
A confirmar Arribada a Saragossa i trasllat al centre de la ciutat. 
 Check in a l’hotel de 2* / 3*  
A confirmar Partit de semifinals de la UEFA FUTSAL CUP (entrades incloses). 
 

DISSABTE 21 D’ABRIL 2018 
Matí Sortida de l’autocar amb destinació a Madrid. 
A confirmar Arribada prevista a Madrid. 

Temps lliure per conèixer la ciutat i visitar la Fan Zone del FC Barcelona. 
A confirmar Final de la Copa del Rei entre els equips del Sevilla FC i el FC Barcelona. 
  A la finalització del partit, trasllat en autocar de tornada a Saragossa. 
A confirmar Arribada prevista a Saragossa i trasllat a l’hotel. 
 

DIUMENGE 22 D’ABRIL 2018 
12.00 h:  Check out de l’hotel. 
17.00 h:  Partit pel 3er i 4rt lloc de la UEFA FUTSAL CUP (entrades incloses). 
20.00 h:  Final de la UEFA FUTSAL CUP (entrades incloses).  
  A la finalització del partit, trasllat en autocar fins a Barcelona. 
Nit  Arribada prevista a Barcelona i fi dels nostres serveis. 
 
 

Preu SOCI (ENTRADES NO INCLOSES) 139 euros 

Preu Penyista/Soci compromís (ENTRADES FINAL COPA DEL REI NO INCLOSES) 159 euros 

Suplement habitació individual 40   euros 

  

EL NOSTRE PREU INCLOU 
 

 Bitllet d’autocar Barcelona – Saragossa / Saragossa - Madrid – Saragossa / Saragossa - Barcelona 
 Habitació en base a ocupació doble en hotel de 2*/ 3* en règim d’allotjament i esmorzar. 
 Assegurança bàsica de viatge. 
 Assistència durant el viatge per part del personal del FC Barcelona. 
 “Pack animació FC Barcelona”. Entrades Futbol Sala per divendres i diuemenge 
 Aparcament gratuït al Camp Nou. 

 
Data límit d’inscripció: dimecres 18 d’abril  a les 14:00h o fins exhaurir places.  

PLACES LIMITADES 
Els menors de 18 anys hauran de viatjar acompanyats d’un adult. 

És indispensable la presentació del DNI i ser el titular de la reserva per accedir a l’autocar.  No es permetrà 
l’accés a cap altra persona ni es retornarà cap import pagat en cas de no ser-ho   

 

Despeses de cancel·lació:  
Un cop feta la reserva i fins l’1 d’abril – 25% de despeses. A partir del 2 d’abril – 100% de despeses. 

            

                    
 
 

 

 

COMPRAR 

https://fcbarcelona.halconviajes.com/?idioma=CA-es&idPro=040

