Mercats de Nadal a Stuttgart en grup
Viatge en grup amb guia acompanyant de Viatges Alemany del 6 al 9 de desembre

FITXA DEL VIATGE
DURADA:
4 DIES / 3 NITS
INICI / FINAL:
STUTTGART - (ALEMANYA) / STUTTGART - (ALEMANYA)

Serveis
Inclosos

No inclosos

Trasllats a l’aeroport des de Vic, Manlleu i Torelló, i des de

Begudes en els àpats.

Reus i Valls

Qualsevol altre servei no indicat en el programa i despeses de

Bitllet d’avió Barcelona – Stuttgart – Barcelona

caràcter personal.

Taxes aeroport: 25 €.
Allotjament 3 nits, Hotel MARITIM (4* superior) situat al centre
de Stuttgart.
Règim de pensió completa, des del primer sopar a l’esmorzar
de l’últim dia. (dinar de l'últim dia no inclòs degut a l’hora de
sortida del vol).
Dinars en restaurants a cada ciutat visitada.
Guia acompanyant de Viatges Alemany durant tot el viatge.
Assegurança d’assistència en viatge (6.000 €) i de cancel·lació
(900 €).
Totes les visites mencionades amb guies locals.
Entrada al Castell de Heidelberg.

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

Itinerari
6 de desembre: BARCELONA – STUTTGART
Sortida al matí de les nostres terminals cap a l’aeroport de Barcelona, per volar amb VUELING a les 12:25 h amb destinació
Stuttgart. Arribada a STUTTGART a les 14:25 h. Assistència i trasllat privat a l’hotel, situat al centre de la ciutat. Stuttgart és
la capital de la regió alemanya de Baden-Wurtemberg i és considerada la porta d’entrada a la regió de la Selva Negra.
Després d’instal·lar-nos a l’hotel, tindrem temps per fer, juntament amb el nostre guia, un primer contacte amb la ciutat i el
seu mercat de Nadal situat a Schillerplatz, famós per oferir un ambient medieval molt especial. Sopar i allotjament a l’HOTEL
MARITIM (4* superior).

7 de desembre: STUTTGART - HEIDELBERG - STUTTGART
Esmorzar a l’hotel. Seguidament, sortirem cap a HEILDELBERG (120 km.), important centre cultural, amb la universitat més
antiga d’Alemanya (fundada el 1386) i una de les de més prestigi d’Europa.
Farem una completa visita de tres hores pel seu centre medieval, amb un guia local. Les siluetes barroques de les cases,
l'elegant corba del pont sobre el riu i les ruïnes senyorials del castell reial alçant-se per sobre de la ciutat, es barregen amb
l'entorn presentant una imatge d’una ciutat única. Visitarem el monument icona de la ciutat, el majestuós castell de
Heidelberg situat dalt d’un turó, des d’on tindrem unes boniques vistes de la ciutat i la vall del riu Neckar. El Castell de
Heidelberg és tot un símbol del romanticisme alemany. Dinar en un restaurant. A la tarda tindrem temps per gaudir del seu
Mercat de Nadal i, els que ho desitgin, fins i tot patinar a la pista de gel instal·lada a la Karlsplatz. Seguidament retorn a
Stuttgart. Sopar i allotjament a l’HOTEL MARITIM (4* superior).

8 de desembre: STUTTGART - BADEN BADEN - STUTTGART
Després d’esmorzar, sortida en autocar cap a Baden-Baden (110 km). La ciutat balneari és un delit de jardins i grans viles.
Farem una visita acompanyats d’un guia local i descobrirem les ruïnes romanes i el recinte d'un dels centres termals més
antics d'Alemanya. Admirarem l'arquitectura del famós i elegant Casino i l'antiga estació de tren, transformada en teatre i
que alberga festivals reconeguts internacionalment. Envoltat per les muntanyes de la Selva Negra, el tradicional
“Christkindelsmarkt” de Baden-Baden amb les seves nombroses atraccions ens atraparà com en un conte de fades d'hivern
molt especial. L'aroma del vi calent i del pa de gingebre ens acompanyarà en el nostre passeig pel centenar de parades
acuradament decorades a l'inici del famós parc Lichtentaler Allee. Dinar en un restaurant. A mitja tarda retorn en autocar cap
a Stuttgart. Sopar i allotjament a l’hotel MARITIM (4* superior).

9 de desembre : STUTTGART - BARCELONA
Esmorzar a l’hotel. Aquest matí el dedicarem a conèixer la ciutat amb un guia local. Stuttgart es troba envoltada de grans
parcs i conreus de vinya. És considerada la capital de l’automòbil (Mercedes Benz i Porsche hi tenen la seva seu). Durant la
visita recorrerem alguns dels carrers més cèntrics de la ciutat, Schlossplatz una de les seves places més maques, el principal
carrer comercial Konigstrasse i l’antic barri Bohenviertel, on trobem moltes botigues d’antiguitats, restaurants tradicionals i
petits negocis d’artesania. A l’hora indicada trasllat a l’aeroport, per sortir a les 15:10 h amb vol de Vueling cap a
BARCELONA. Arribada a Barcelona a les 17:05 h. Seguidament trasllat a les nostres terminals de sortida i fi del viatge.

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 calculats el 10.08.2022, segons tipus de canvi de divisa, preu de transport, derivat cost combustible o d’altres fonts
d’energia, i impostos i taxes sobre els serveis inclosos al viatge, vigents a l’esmentada data.
Llegir més
Preu per persona Hab. doble compartida Supl. hab. individual
1.050 €
Taxes

120 €

25 €

Informació addicional
Places limitades. Grup mínim de 20 persones. (Data límit per cancel·lar si no s’arriba al mínim de participants: 15.11.2022).
Fins 20 dies abans de la sortida els preus podran incrementar-se per variacions en els conceptes esmentats i d’acord amb
l’establert a l’apartat 11 de les Condicions Generals del contracte de viatge combinat. D’igual manera el viatger tindrà dret a
reducció de preu per variació a favor seu dels esmentats conceptes, podent l’agència de viatges en tal cas deduir del
reemborsament els costos administratius reals de la seva tramitació.
Documentació necessària per a viatgers espanyols: D.N.I. o passaport. Per a nacionals d’altres països consulteu a
l’agència abans de contractar.
VIATGE SEGUINT TOTES LES NORMATIVES D'HIGIENE I SEGURETAT. Actualitzarem els requisits necessaris per
viatjar a Alemany seguint la normativa que es vagi publicant. El formulari d’informació normalitzada, tota la resta
d’informació normalitzada i el contracte de viatge es facilitaran abans de la formalització de la reserva.
SORTIDA DE REUS i VALLS: mínim 6 persones.

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

