VIENA, MERCATS NADALENCS

4 al 7 de desembre 2022

980 € + tax
4 dies

VIENA, MERCATS NADALENCS

Els mercats nadalencs de Viena són
una tradició mil·lenària. Es remunten a
l'Edat Mitjana quan al 1298 Albrecht va
concedir als ciutadans de Viena el
privilegi de tenir un mercat de
desembre o "Krippenmarkt".

VIENA, MERCATS NADALENCS

4 DESEMBRE (Diumenge):
PUNT D'ORIGEN - BARCELONA – VIENA - Parc Pràter
Trasllats a l’aeroport del Prat, terminal 1, mostrador Cia
Vueling per sortir en vol directe cap a Viena.
Dinar lliure a l'aeroport del Prat. Arribada a les 14:00h Visita
del parc de Pràter. Pujarem a la nòria gegant, un dels
símbols de la ciutat i situada al costat del mercat
nadalenc. Podrem gaudir de les vistes de la ciutat al
costat de la ribera del Danubi. Temps lliure per passejar
pel mercat nadalenc de Pràter. Al vespre, trasllat a l'hotel.
Sopar i allotjament.
5 DESEMBRE (Dilluns):
VIENA; Palau Imperial Hofburg - Mercat nadalenc
Esmorzar bufet. Al matí visita panoràmica de la ciutat de
Viena, on podrem conèixer els millors indrets.
A continuació, entrada i visita al palau imperial de
Hofburg, el més important de la ciutat i on va viure la
emperadriu Sissí. Fou la residència de la reialesa austríaca,
és actualment la residència del president de la república,
admirarem també els apartaments imperials, el saló de
gala i la biblioteca nacional.
Aquest palau allotja l'escola d’art eqüestre.
A l'hora convinguda, dinarem en un restaurant local del
centre.
A la tarda podrem passejar i fer algunes compres al
mercat nadalenc de "Christkindlmarkt", a la plaça
Rathausplatz, la plaça de l'ajuntament. És un dels mercats
nadalencs més bonics.
Retorn a l'hotel pel nostre compte. Sopar i allotjament.

VIENA, MERCATS NADALENCS

6 DESEMBRE (Dimarts):
VIENA; Palau Schönbrunn - Catedral Sant Esteve
Esmorzar bufet. A continuació, visitarem l’impressionant
palau de Schönbrunn de la dinastia dels Habsburg,
recorregut per la gran galeria amb les dependències de
Mª Teresa i Francisco de Lorena i les habitacions on va
residir Napoleó II. També podrem passejar pels famosos
jardins. Visitarem també la catedral de Sant Esteve de
Viena (Stephansdom). De l'exterior en podem destacar la
torre de 137 metres en forma d'agulla d'estil gòtic, la qual
es pot veure des de diversos punts de la ciutat. També cal
destacar la teulada formada per més de 250.000 rajoles. A
l'interior de la Catedral hi descansen gran part dels
membres de la família Habsburgo i és on va ser enterrat el
magnífic Mozart.
Temps lliure per gaudir del mercat nadalenc situat just
davant del Palau.
Dinar en un restaurant local.
A la tarda temps per passejar per la ciutat i descobrir els
mercats nadalencs del centre.
Retorn a l'hotel pel nostre compte, sopar i allotjament.
Possibilitat opcional d'assistir al concert a la prestigiosa
sala del Kursalon i sopar en restaurant (preu a consultar)
7 DESEMBRE (Dimecres):
VIENA - Palau de Belvedere - BARCELONA - PUNT
D'ORIGEN
Esmorzar bufet. Visita del Palau de Belvedere, un dels majors
conjunts d'estil barroc que ofererix aquesta ciutat, gaudirem de
l'exposició de Gustav Klimt. Al mig dia trasllat a l'aeroport per
sortir en el vol directe amb destinació Barcelona. Dinar lliure a
l'aeroport. Arribada a les 17:00h i trasllat al nostre punt d'origen.

FI DELS NOSTRES SERVEIS

VIENA, MERCATS NADALENCS

SERVEIS INCLOSOS
Trasllats punt d’origen – aeroport del Prat – punt
d’origen.
Descompte 30 € per persona per no utilitzar aquest
servei.
Guia acompanyant de Viatjalia durant tot el viatge.
Vols Barcelona - Viena - Barcelona.
Facturació 1 maleta 20 kgs i bossa de mà 20x30x40
Guia local de parla espanyola per realitzar les visites.
Totes les visites privades i entrades descrites a
l’itinerari.
3 Nits Hotel Intercity 4* a Viena, habitació estàndard.
Trasllats aeroport - hotel - aeroport.

PREU PER PERSONA: 980€ + 115€ Tax
*En base 20 persones.

SERVEIS OPCIONALS
Supl. habitació individual: 189€
Concert al Kursalon i sopar en
restaurant: Preu a consultar
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
D.N.I. vigent
CERTIFICAT VACUNACIÓ COVID DIGITAL EU

Estada en Pensió Completa, excepte dinar del 1r i últim dia.

Assegurança d'assistència i cancel·lació amb
cobertures per la Covid-19

CONDICIONS GENERALS :
Despeses en cas d'anul.lació
* 45-25 Dies abans de la sortida : 25%
* 24-15 Dies abans de la sortida : 50%
* 14-0 Dies abans de la sortida : 100%
23/09/2022

Rambla Nova 39, Igualada
938 017 892
info@viatjaliadestins.cat
viatjaliadestins.cat

Comercial Girona i Barcelona
(Montse Thomas) 674 447 596
Comercial Lleida i Tarragona
(Sònia Barata) 660 191 514

