ALSÀCIA

DEL 11 AL 14 de DESEMBRE 2020 // 4 dies

NADALES A ESTRASBURG
Alsàcia: la França de l’esperit germànic.
D’una extraordinària bellesa paisatgística combina la serralada dels Vosgos amb la vall del Rin.
Pobles idíl·lics plens de flors, castells, ciutats fortificades i monumentals com Estrasburg i la
seva catedral declarat Patrimoni Unesco de la Humanitat l’any 1988 i Colmar la petita Venècia
es vestiran de festa i viurem l’encant de Nadal.
Gaudirem de les rutes més antigues del vi amb ceps alsacians com gewueztraminer, pinot gris i
blanc i d’altres.
T’ho perdràs?

ALSÀCIA
11 DESEMBRE (Divendres)
PUNT D’ORIGEN – BARCELONA – ESTRASBURG
Trasllat a l'aeroport del Prat, per sortir en vol directe amb a Estrasburg.
Arribada i trasllat a l’hotel. Visita de la ciutat de Estrasburg per gaudir de
l’ambient nadalenc. Sopar i allotjament a l’hotel.

12 DESEMBRE (Dissabte)
COLMAR – Castell KOENIGSBURG – RIQUEWHIR
Esmorzar. Al matí ens dirigirem a Colmar, visita guiada a la famosa ciutat
dels canals i casetes de fusta. També podrem gaudir de cinc mercats
nadalencs diferents i dinar. A la tarda, anirem a visitar el castell de Haut
koenigsburg, situat a 757m d'altura, des d'on es domina una bella vista de la
vall del Rhin. Construït en el s.XII, va ser el lloc predilecte dels comtes de
Thierstein i va ser residència de els últims emperadors alemanys. 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. Retorn a
Estrasburg, sopar i allotjament.

13 DESEMBRE (Diumenge)
ESTRASBURG L’ALSACIA FRANCESA – EGUISHEIM
Esmorzar. Durant aquest dia, realitzarem una visita guiada pel casc antic,
destacant la Catedral de Notre-Dame de façana gòtica, el barri del Petit
France plé 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 Christkindelmaruk, situat davant la
catedral gòtica de Strasburg. Visitarem l’encantador poblet d’Eguisheim.
Sopar i allotjament.
14 DESEMBRE (Dilluns)
FREIBURG; Capital Selva Negra – ESTRASBURG - BARCELONA
– PUNT D’ORIGEN
Esmorzar.
Al matí, 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.
A la tarda, trasllat cap a l'aeroport d’Estrasburg, per sortir en vol directe
destinació Barcelona.i trasllat al nostre punt d’origen.

925 € + 86 € TAX (en base a 20 pax)
-

Vols directes Barcelona – Estrasburg – Barcelona
S’inclou facturació 1 maleta de 23 Kgs.
3 Nits Hotel 3* a Estrasburg (Taxa sejour inclosa)
Pensió completa.
Trasllats aeroport – hotel - aeroport

-

Visites i guies locals descrites en el programa:
Estrasburg, Colmar i Freiburg.
Autocar privat, grup reduït amb seients assignats
per mantenir la distància de seguretat.
Expert guia acompanyant amb servei de radioguies
per mantenir la distància social.
Trasllats punt d’origen – aeroport del Prat – punt
d’origen
Assegurança d’assistència i cancel.lació, inclou les
cobertures especials per la Covid-19.

-

-

Extres personals.
Begudes en els àpats.
Propines als guies locals.
Costos addicionals produïts per causes de força major.

- Habitació individual: 148 €

