Cap d'Any a Viena
Una escapada inoblidable per celebrar el Cap d'Any a la Capital Imperial d'Àustria,
amb un complet programa de visites gala de cap d'any i concert al Palau Kursalon

FITXA DEL VIATGE
DURADA:
5 DIES / 4 NITS

Serveis
Inclosos
Vol de línia regular amb la companyia aèria seleccionada.

No inclosos
Qualsevol servei no especificat en aquesta oferta.

Trasllat d'arribada col·lectiu amb xofer de parla hispana.
4 nits d'allotjament / esmorzar a l'hotel de la categoria escollida
- 4 * semi-luxe o 4 * superior.
1 visita panoràmica de la ciutat, mig dia (dur. Aprox. 3 hores)
en tour regular amb guia de parla hispana incloent visita
interior del Palau de Schönbrunn.
1 passeig de vianants de 2 hores pel nucli històric de Viena en
tour regular amb guia de parla hispana (sense transport)
incloent visita interior a l'Òpera.
Gala de Cap d'Any al Palau Kursalon incl. sopar de 4 plats incl.
begudes, concert clàssic i festa amb ball després del concert.
Entrada al concert en cat. B amb el paquet de 4 * superior /
cat. A amb el paquet de 4 * semi-luxe.
1 tassa de vi calent (tassa de souvenir) al Mercat de Sant
Silvestre.
Trasllat de sortida col·lectiu amb xofer de parla hispana.
Assegurança d'assistència en viatge i anul·lació.

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

Itinerari
29 DE DESEMBRE. ARRIBADA A VIENA
Arribada a l'aeroport de Viena en el vol de línia regular a les 10.05 hrs. Recollida i trasllat a l'hotel amb xofer de parla
hispana. Lliurament de documentació i informació de dades útils per a la seva estada a Viena.

30 DE DESEMBRE. VIENA - VISITA PANORÀMICA DE LA CIUTAT
Esmorzar bufet en el seu hotel. Al matí visita panoràmica de la ciutat amb guia de parla hispana. Durant aquest tour se'ls
ensenyaran els monuments més importants de Viena. Recorrent l'Avinguda "Ringstrasse" podrà admirar innombrables edificis
sumptuosos com el MAK - Museu d'Arts Aplicades, l'Òpera, el imposante Museu de Belles Arts amb les famoses col·leccions
d'art dels Habsburg i el Museu de Ciències Naturals, el centre cultural Museums Quartier , el Palau imperial "Hofburg", el qual
era la residència imperial d'hivern, el Parlament, l'Ajuntament i el Teatre Nacional. Els acompanyem a Palau de Schönbrunn,
on vam visitar les fastuoses sales habitades pels emperadors austríacs - de Maria Teresa Francisco José i la seva esposa Sisi.
Abans de tornar, vam passar pel Palau Belvedere, antiga residència del Príncep Eugeni de Savoia, en la qual alberga la
col·lecció més gran i més valuosa del món de Gustav Klimt.
El tour acabarà al centre de la ciutat. Tarda lliure a disposició dels senyors clients.

31 DE DESEMBRE. VIENA - PASSEIG A PEU PEL CASC HISTÒRIC
Esmorzar bufet en el seu hotel. Al matí un guia local de parla hispana els ensenyarà els encants del casc històric de Viena. El
punt de trobada amb el guia serà davant de l'òpera. Allà començarà el tour amb una visita interior a la famosa Òpera de
l'Estat de Viena. A continuació caminaran pels carrers per les que passejaven els emperadors austríacs. Pels carrers luxoses
Graben i Kohlmarkt i creuant la plaça Michaelerplatz arribaran al Palau Imperial Hofburg (visita per fora).
El tour acabarà al Mercat de Sant Silvestre de la plaça Maria-Theresien-Platz, on prendran una tassa de vi calent.
Tarda lliure a disposició dels senyors clients.

31 DE DESEMBRE. GALA DE CAP D'ANY
A la nit els convidem a gaudir d'una Gala de Cap d'Any en un dels palaus més emblemàtics de Viena - el Palau Kursalon, on el
famós compositor Johann Strauss i el seu germà organitzaven concerts i balls. Aquest edifici representa des de sempre
l'alegria de viure i el goig de ballar el vals. Aquesta nit se'ls oferirà un programa molt complet i una experiència inoblidable:

Programa Gala de Cap d'Any - PALAU KURSALON
20.00-22.30h
Sopar de gala de 4 plats incl. begudes durant el sopar (vi, cervesa i refrescos).
22.30-23.40h
Concert clàssic amb les obres mestres de Strauss i Mozart, entrada cat. A o cat. B segons paquet triat. A continuació se'ls
convidarà a celebrar el començament de l'any nou amb una gran festa amb música en viu, show artístic, focs artificials i molt
més.
A mitjanit la campana més gran de Viena - la "Pummerin" situada a la Catedral de Sant Esteve anunciarà la fi de l'any vell i
tots donen la benvinguda al nou any ballant el vals "Danubi Blau".
Vestimenta: Formal-elegant / vestit fosc amb corbata o llacet per als cavallers, vestit de nit per les senyores.
Trasllats hotel - Palau Kursalon - hotel: per compte del client.

1 DE GENER. VIENA - DIA LLIURE
Esmorzar bufet en el seu hotel. Dia lliure a disposició per passejar pel casc històric i degustar de la famosa pastisseria
austríaca en un dels reconeguts cafès de Viena o bé per descansar.

2 DE GENER. SORTIDA DE VIENA
Esmorzar bufet en el seu hotel. Temps lliure fins l'hora del trasllat amb xofer de parla hispana a l'aeroport. Sortida del vol
prevista a les 22.00 hrs.

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

Preus
Aquesta cotització està calculada segons les tarifes a dia d'avui (tarifes aèries, carburant, etc.) Està subjecta a possibles
canvis que poden repercutir en el preu final. Així mateix, està subjecte a disponibilitat de places en el transport i hotel en
què s'ha basat la seva confecció, en cap cas s'ha efectuat la reserva dels serveis indicats.
Consultar condicions especials de cancel·lació.
Llegir més
PREU PER PERSONA

Hotel 4**** SEMI LUXE Hotel 4**** SUPERIOR

Habitació doble

1.500 €

Supl. habitación¡ individual 475 €

1.410 €
450 €

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

