Viatge als mercats de Nadal de Basilea
Escapis durant l'època nadalenca i conegui Basilea adornada per a l'ocasió, amb el
seu nucli històric ple de vida.

FITXA DEL VIATGE
DURADA:
3 DIES / 2 NITS

Serveis
Inclosos

No inclosos

Vols anada i tornada Espanya-Basilea-Espanya (o

Qualsevol servei no especificat a l'apartat d'inclosos.

alternativament a Zuric).

Taxes locals, a pagar directament a l'hotel.

Taxes aèries.
3 nits d'estada a Hotel de 3* o 4* al centre de la ciutat.
Esmorzar diari en categoria d'hotel escollida. • Bitllets de Tren
Aeroport- Basilea ciutat – Aeroport (en 2a classe).
Targeta de transport Basilea card, transport gratuït a Basilea.
50% de descompte amb autobús turístic, visites guiades,
Museus de Basilea, passejades amb vaixell pel Rhin…
Assegurança d'assistència en viatge i cancel·lació (fins a 900
€).

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

Itinerari
DIA 1: VOL A ZURICH - BASILEA
Sortida en vol cap a Zuric o Basilea. Arribada i trasllat amb tren fins a Basilea ciutat.
Arribada a Basilea i registre a l'hotel. Allotjament a Basilea.

DIA 2: BASILEA
Esmorzar a l'hotel. Dia Lliure.
Allotjament a Basilea.

DIA 3: BASILEA
Esmorzar a l'hotel. Dia Lliure.
Allotjament a Basilea.

DIA 4: BASILEA - ZURICH – VOL DE TORNADA
Esmorzar a l'hotel.
Temps lliure fins a l'hora convinguda per al seu trasllat amb tren fins a l'aeroport de Zuric, per agafar el vol de tornada. Si
l'horari de tornada us ho permet, podeu sortir a primera hora del matí de Basilea fins a Zuric central.
Gaudir del dia a Zuric, visitar la ciutat i els seus mercats ambulants de Nadal i a l'hora convinguda agafar el tren fins a
l'aeroport, per prendre el seu vol de tornada.

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

Preus
PREUS 2022
Preus per persona, en base a habitació doble.
Preus vàlids fins a desembre 2022 (subjectes a disponibilitat).
Preus subjectes al canvi del Franc Suís.
Llegir més
ALOJAMIENTO PRECIO POR PERSONA
HOTEL 3*

675 €

HOTEL 4*

675 €

HOTEL 5*

Preu a consultar

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

