
Del 04 al 07 de desembre 2022  4 dies

UNA REGIÓ DE CONTE DE FADES
 

Vine amb nosaltres a gaudir dels mercats nadalencs més
emocionants i reals, a la petita regió de França, Alsàcia. 

 
Formada per pobles encantadors, paisatges idíl·lics

 
Entre els mercats d'Alsácia més bonics destaquem el

d'Estrasburg des de 1570 és el més antic de tota França.
 

Visitarem : Mulhouse, Colmar, Eguisheim, Obernai
Riquewhir, Strasburg, Freiburg la capital de la Selva

Negra

  

ALSÀCIA - MERCATS NADALENCS
 

992 € + tax ALSÀCIA - MERCATS NADALENCS



 04 DESEMBRE (Diumenge) 
PUNT D'ORIGEN –  BARCELONA – ZURICH –
Capital Selva Negra FREIBURG - MULHOUSE 
Trasllats a l'aeroport del Prat, Terminal 1, per sortir
en vol directe a 1ª hora del mati cap a Zurich.
Arribada a les 09’00 h. Creuarem el Rhin per
dirigir-nos a la ciutat universitària de Freiburg,
capital de la Selva Negra. Visita amb guia local
del casc antic, un dels més antics i bells
d'Alemanya, franquejada pels seus típics canals.
Dinar i temps lliure per gaudir dels mercats
nadalencs. Després ens dirigirem cap a Mulhouse,
recorregut panoràmic per aquesta ciutat
renaixentista del segle XIV, el seu mercat de
Nadal davant de l'esglèsia de Sant Etienne amb
les seves casetes de fusta amb la seva gran
decoració i il.luminació nocturna, un dels racons
amb més encant.  Acomodació a l'hotel, sopar i
allotjament.

05 DESEMBRE (Dilluns)
MULHOUSE – COLMAR – EGUISHEIM –
RIQUEWHIR
Esmorzar. Al matí ens dirigirem a Colmar, visita
guiada a la famosa ciutat dels canals i casetes de
fusta, d'estil purament alsacià. També podrem
gaudir de cinc mercats nadalencs de diferents
especialitats. Dinar en centric restaurant. A la
tarda, anirem a Eguisheim, recorregut per aquest
encantador poblet, on el seu casc històric es
circular amb carrers concèntrics, cadascú més
bonic que l'anterior, fins arribar la plaça de la font
de Saint-Lèon. Acabada la visita travessant grans
extensions de vinyes fins arribar a Riquewhir,
pintoresca població del s.XII on sembla que el
temps s'ha aturat des de llavors. Retorn a
Mulhouse, sopar i allotjament.
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06 DESEMBRE (Dimarts)
MULHOUSE – STRASBURG L’ALSACIA
FRANCESA – OBERNAI
Esmorzar. Sortida direcció a Strasburg on
realitzarem una visita guiada; Parlament Europeu,  
el casc antic, destacant la Catedral de Notre-
Dame de façana i torre gòtica de 140 m d'alçada,
el barri de la Petite France ple de cases amb els
seus originals entramats de fusta a les façanes i
les corones d'advent a les portes. Dinar. A la tarda
tindrem l'oportunitat de perdre'ns en el mercat
nadalenc de Christkindelmarik, situat davant la
catedral amb més de 300 casetes de fusta,
dedicades a la tradició nadalenca més antiga de
França. Retorn a Mulhouse, visitarem l’encantador
poble de Obernai, destaquem les seves muralles i
el centre històric i la plaça del mercat amb
productes típics gastronomics.Sopar i allotjament.

07 DESEMBRE (Dimecres)
MULHOUSE - ZURICH – BARCELONA - PUNT
D'ORIGEN
Esmorzar. Al matí, sortida cap a Zurich, capital
financera i econòmica de Suïssa. Visita guiada
d'aquesta bonica ciutat, recorregut pel centre, on
podrem admirar la catedral estil romànic i el seu
mercat nadalenc. Dinar. A la tarda lliure i trasllat a
l'aeroport de Zurich, per sortir en vol directe a les
20:35h cap a Barcelona. Arribada i trasllat al nostre
punt d'origen.
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Comercial Girona i Barcelona
(Montse Thomas) 674 447 596

Comercial Lleida i Tarragona
(Sònia Barata) 660 191 514

Rambla Nova 39, Igualada

viatjaliadestins.cat

938 017 892

info@viatjaliadestins.cat

Vols directes Barcelona - Zurich -
Barcelona 
Inclosa facturació d'una maleta de 23kg.
Autocar privat durant tot el circuit.      
 3 Nits Hotel  3* a Mulhouse
Estada en Pensió completa.
Visites Zurich, Strasburg, Colmar i
Freiburg amb guia local.
Guia acompanyant de VIATJALIA 
Trasllats Punt d'origen - Aeroport - Punt
d'origen. 

 Assegurança assistència i cancel.lació,
inclou cobertura Covid-19.

      Dte 30 € per no trasllats aeroport del Prat

SERVEIS INCLOSOS

Suplement habitació individual : 187  €

SERVEIS OPCIONALS

  992 € + Taxes 106 € 

PREU PER PERSONA

D.N.I. vigent
CERTIFICAT VACUNACIÓ DIGITAL EU

 DESPESES CANCEL.LAVIÓ VIATGE :
45 - 30 Dies abans de la sortida : 30 %
29 - 16 Dies abans de la sortida : 60 %
15 - 0 Dies abans de la sortida : 100 %

  06/09/2022

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA


