Viatge de Gran Luxe de 5 dies al Concert d'Any Nou
de Viena
Un viatge al Concert d'Any Nou a Viena, amb una selecció d'hotels de Gran Luxe de
la ciutat, amb entrada garantida, sopar de gala de Fi d'Any i dinar amb el director

FITXA DEL VIATGE
DURADA:
5 DIES / 4 NITS

Serveis

Inclosos

No inclosos

Bitllet d'avió, classe turista

Taxes aèries 95€ aprox.

Seient d'avió reservat i una maleta de 20 kg facturada

Qualsevol servei no especificat en aquesta oferta.

Trasllats aeroport – hotel –aeroport

Assegurança d'anul·lació

Totes les nits d'allotjament a l'hotel seleccionat
Esmorzar de bufet
Un dinar amb begudes (30 desembre)
Una entrada bàsica de peu per al concert de Cap d'Any
(01.01.2023). Possibilitat de millorar aquesta entrada a les
primeres categories (veure suplements a Concert de Cap
d'Any i Concert de Cap d'Any)
Sopar de Gala de Cap d'Any al mateix hotel on s'allotgen.
Possibilitat d'escollir un altre dels hotels on es fan sopar de
final d'Any. S'aplicaria suplement o descompte, segons
correspongui.
Brunch a l'hotel Imperial després d'assistir al concert
d'Any Nou (01.01.2023)
Tots els trasllats privats amb autocar o en vans de luxe
Totes les visites marcades al programa amb guies oficials de
parla castellana:
Visita comentada a la Sala del Musikverein
Panoràmica de la Nova Viena
Servei exclusiu d'àudio guies a les visites
Itinerari del viatge amb detall dels horaris
Assegurança de viatge durant la vostra estada a Viena,
Servei de maleters als hotels
Assegurança covid-19
Assistència del nostre representant a Viena durant la seva
estada a Viena

Sortides des de Madrid i Barcelona
Per sortides des d'altres aeroports, preguem consulteu en cada
cas.

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

Itinerari
DIJOUS 29 DE DESEMBRE 2022: BARCELONA- VIENA
Sortida en vol de línia regular amb destinació Viena. Assistència a l'arribada i trasllat privat a l'hotel. Allotjament a l'hotel
seleccionat. Resta del dia lliure a la vostra disposició. Possibilitat d'assistir -opcionalment- a la Staatsoper, la Konzerthaus
(Gala Strauss) o la Volksoper.

DIVENDRES 30 DE DESEMBRE 2022: PANORÀMICA DE LA “NOVA VIENA” i VISITA
COMENTADA DE LA SALA MUSIKVEREIN
Esmorzar a l'hotel. Iniciarem el dia amb una visita panoràmica de la Nova Viena. Zaha Hadid, Jean Nouvel, Eduardo Arroyo i
Peter Cook són alguns dels arquitectes que han canviat la imatge de la capital austríaca. Seguirem el nostre recorregut pel
marge del Danubi on hi ha la famosa sínia del Prater i pujarem fins al Kahlenberg, muntanya amb una gran història i des d'on,
si el temps ho permet, tindrem unes vistes espectaculars de la ciutat. Dinar inclòs amb begudes.
A la tarda tindrem el privilegi de fer una visita comentada de la Sala Musikverein, escenari del Concert de Fi d'Any i d'Any
Nou.
A més, si ho desitgeu podreu assistir -opcionalment- a l'espectacle de l'Escola Espanyola d'equitació o bé assistir a la
Staatsoper, a la Konzerthaus (Novena Simfonia de Ludwig van Beethoven) o a la Volksoper.

DISSABTE 31 DESEMBRE 2022: VIENA
Esmorzar a l'hotel. Al matí farem visita guiada a peu pel centre històric de Viena, per conèixer la vida dels emperadors que
han deixat la seva empremta a aquesta ciutat, així com els músics que han viscut o passat per Viena. Iniciarem el nostre
recorregut a la Catedral de St. Stephan. Recorrerem el carrer Kohmarkt fins a l'Església de Sant Miquel on Wolfgang Amadeus
Mozart va estrenar el seu “Requiem”. Finalitzarem el nostre recorregut al Palau Imperial Hofburg.
Possibilitat d'assistir opcionalment a l'Escola Espanyola d'equitació al Palau del Hofburg (a les 11.00 hores)
Per acomiadar l'any 2022, incloem el sopar de Gala de Cap d'Any a l'hotel on s'allotgen (begudes no incloses). Si preferiu
gaudir del sopar de Gala en algun dels altres hotels disponibles també és possible canviar. (s'aplicaria suplement o
descompte, segons correspongui)
SOPAR DE FI D’ANY
Hotel Sacher

795€ Hotel Imperial

595€ Hotel Marriott

345€

* begudes no incloses

DIUMENGE 1 DE GENER 2023: FELIÇ ANY 2023. CONCERT D'ANY NOU
Esmorzar a l'hotel. A les 11:15 hores assistència al Concert de Cap d'Any al costat de l'Orquestra Filharmònica de Viena a la
Sala Daurada del Musikverein.
(veure suplements de millores d'entrada per al Concert de Cap d'Any)
Completem l'inici de l'Any Nou incloent un Brunch a l'exquisit Hotel Imperial (begudes no incloses)

DILLUNS 2 DE GENER 2023: VIENA – BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. A l'hora convinguda, trasllat privat a l'aeroport. Tornada a Barcelona en vol de línia regular.

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

Preus
Preus garantits fins a l'1 de setembre del 2022. Un cop transcorregut aquesta data els preus poden variar en funció de la
disponibilitat d'entrades per assistir als concerts de Cap d'Any i Any Nou que tenen lloc al Musikverein.
Sortides des de Madrid i Barcelona.
Per sortides des d'altres aeroports, preguem que consulteu en cada cas.
Taxes aproximades d'aeroport: 95 €
Llegir més
PREUS DELS PAQUETS, SEGONS ALLOTJAMENT ESCOLLIT
HOTEL

Gran Hotel (Gran Luxe) Hotel Imperial (Gran Luxe) Hotel Sacher (Gran Luxe)

Hab. Doble

4.375 €

6.380 €

6.280 €

Supl. Individual 1.945 €

2.895 €

3.045 €

Tots els preus inclouen una entrada de peu per al concert de Cap d'Any
Els preus inclouen sopar de gala de Cap d'Any a l'hotel seleccionat
També està inclòs "brunch" a l'Hotel Imperial, amb assistència del director del Concert d'Any Nou
MILLORES ENTRADES, EXCURSIONS I ALTRES
OPCIONS
? SUPLEMENTS ENTRADES CONCERT D'ANY NOU ??
CategorIa

Suplement (Aquests suplements s'han de sumar al preu establert
a cada paquet)

Quarta CategorIa

1.395 €

Tercera CategorIa

1.695 €

Segona Categoria

1.895 €

Primera Categoria

2.145 €

Categoria VIP

Consulteu preus. Inclou "brunch" a l'Hotel Imperial, on dina el
director del concert

? EXCURSIONS OPCIONALS ??
? NENS CANTORS DE VIENA ?
Matí de l'1 de gener de 2023 a la capella imperial de

165 €

Hofburg
? ESCOLA ESPANYOLA D'EQUITACIÓ ?
30 de desembre 2022 a les 19'00 h / 31 de desembre 2022 a les 11'00 h
Primera Categoria

345 €

Segona Categoria

325 €

Tercera Categoria

-

? BOSCOS DE VIENA ?
Matí de l'1 de gener de 2023

95 €

? SOPAR DE FI D'ANY I BRUNCH ??
? SOPAR DE FI D'ANY ? (Després del concert de Fi d'Any. Begudes no incloses)
Hotel Sacher

795 €

Hotel Imperial

595 €

Hotel Marriot

345 €

Restaurant Plachutta Wollzeile (Típic vienès)

115 €

? BRUNCH ANY NOU ? (Després del concert d'Any Nou)
Hotel Imperial

245 €

Informació addicional
Hi ha la possibilitat d'assistir als dos concerts (Cap d'Any i Any Nou) si voleu. S'adverteix que tots dos concerts són idèntics.
És possible millorar la categoria d'entrades segons suplements a aplicar.
Un cop confirmada l'entrada, quedarà garantida la categoria reservada, però mai no serà possible confirmar la localització
exacta de les entrades fins a l'arribada a la destinació. El lliurament de les entrades es farà a l'arribada a la destinació.
En funció del vostre hotel seleccionat i abonant un suplement, hi ha la possibilitat d'allotjar-vos en habitacions executives,
Júnior Suite o Suites.
Aquest programa ha estat elaborat per a 4 nits.
En cas d'al·lèrgies o intoleràncies alimentàries cal avisar amb antelació, no es pot canviar el menú in situ, es pagar, en
aquest cas, el client directament els plats que seleccioneu.
Donades les característiques d'aquest programa, s'exigeix ??una vestimenta apropiada per a esdeveniments.
Els preus publicats de les entrades del Concert de Cap d'Any (31/12) o Any Nou (1/1) són superiors al preu oficial
d'aquestes.
Es confirmarà en fer la reserva la categoria de les entrades del Concert de Cap d'Any (31/12) o de Cap d'Any (1/1), però
NO els seients i les files concretes, que no es poden triar pel/la client/a. L'organització intentarà satisfer al màxim les
peticions o suggeriments rebuts.
No es garantirà que les entrades estiguin juntes, encara que això s'aconsegueix pràcticament sempre, poques vegades
s'obtenen entrades separades. Això pot passar quan són 3 persones o en casos de 4 persones o de grups més grans.
Despeses del 100% des del moment de confirmació de les entrades
Places limitades. Preus subjectes a possibles canvis.
Preus garantits fins a l'1 de setembre del 2022
Un cop transcorreguda aquesta data, els preus poden variar en funció de la disponibilitat d'entrades.per assistir als concerts de
Cap d'Any i Any Nou que tenen lloc al Musikverein.

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

