
 

 

 

  

MERCATS DE NADAL    |   ESLOVÀQUIA 
 

BRATISLAVA i VIENA  
del 3 al 6 desembre 2022  -  amb guia acompanyant de Viatges Alemany 
 

ITINERARI 

ELS MERCATS DE NADAL DE 
BRATISLAVA I VIENA 
 

BRATISLAVA 
El centre històric de Bratislava, la 
capital d’Eslovàquia, tornarà a viure 
l’ autèntic ambient nadalenc. 
Tradicionalment, els mercats de 
Nadal tenen lloc a la Plaça Major i a 
la Plaça Franciscana, on trobarem 
diferents parades de Dolços, vi 
calent, elements decoratius... 
VIENA 
La ciutat es respira l'alegria del 
Nadal amb els bonics carrers de 
Viena com a teló de fons. Les 
parades atrauen els clients amb 
llaminadures de temporada i els 
paradistes fan que els compradors 
tinguin l'esperit nadalenc amb 
productes artesanals.Els mercats de 
Nadal de Viena són realment una 
tradició mil·lenària. Els precursors 
dels fets actuals es remunten a 
l'Edat Mitjana, quan l'any 1296 
Albrecht I va concedir als ciutadans 
de Viena el privilegi de celebrar un 
Mercat de desembre o 
"Krippenmarkt". Des de llavors, el 
caràcter i la prevalença d'aquests 
mercats ha canviat 
considerablement. Avui en dia, més 
de 20 mercats oficials d'Advent 
venen una gran varietat de regals de 
temporada i delícies 
gastronòmiques. 
 

A DESTACAR COM INCLÒS 
EN EL VIATGE  
- Visites i entrades a Viena 
- Visites i entrades a Bratislava  
- Excursió i visita a la regió dels 

Petits Carpats. 
- Visita d’un celler i degustació 

de vins eslovacs. 
- Guia acompanyant durant tot 

el viatge 
- Hotel 4 * cèntric, Pensió completa 
 

3 de desembre:  BARCELONA – VIENA - BRATISLAVA 
Sortida a primera hora de les nostres terminals cap a l’aeroport de Barcelona, per volar amb  
AUSTRIAN AIRLINES a les 10:05h. amb destinació Viena.  Arribada a VIENA a les 12:20h. 
assistència i trasllat fins el centre ciutat. Dinar a un restaurant de la ciutat. Després de dinar, 
farem una curta però intensa visita a peu pel centre de la capital austríaca, la residència 
principal de la família dels Habsburg durant més de 600 anys. El Palau Imperial, l'antiga 
residència imperial d'hivern, és el punt de partida d'aquest recorregut. Passejant pel carrer 
comercial més extens de Viena, el Kohlmarkt, on viurem l’ambient nadalenc d’aquestes dates, 
fins arribar al Graben amb la seva Columna de la Santíssima Trinitat. El Graben (en català 
trinxera) formava part de la muralla que envoltava la ciutat romana.  A continuació, arribarem 
al lloc més emblemàtic de Viena: la catedral de Sant Esteve (entrada inclosa).  
Finalitzada la visita ens traslladarem en autocar fins a BRATISLAVA, la capital d’Eslovàquia (80 
km) . Acomodació a l’Hotel Flakensteiner (o similar).  Sopar i allotjament.  
 

4 de desembre : BRATISLAVA – ST. JUR- PEZINOK- MODRA-BRATISLAVA  
Esmorzar a l’hotel. Sortirem en autocar per visitar la regió dels “Petits Carpats” a través de 
pobles acolorits i petites ciutats com: St. Jur, Pezinok i Modra, que es troben als peus de les 
Petites Muntanyes dels Carpats i famoses per ser poblacions productores dels famosos vins 
eslovacs. Explorarem la màgia del Castell de Pedra Vermella (entrada inclosa), la residència 
d'estiueig medieval d'una de les famílies més poderoses del Regne hongarès que va convertir 
el lloc en un magnífic monument renaixentista/barroc. El castell i sobretot la seva construcció 
està envoltat d'una història mítica. Després de la visita, gaudirem d'un deliciós dinar al celler 
Restaurant Elesko. Restaurant, situat en un  edifici ultramodern, que també és la seu del Museu 
d'Art Modern Zoya Després de dinar gaudirem del tast de vins dels vins produïts en el mateix 
celler. A mitja tarda retorn a Bratislava.  Temps per passejar pel centre medieval acompanyats 
del nostre guia i gaudir dels seus Mercats Nadalencs. Sopar i allotjament a l’hotel.  
 

5 de desembre : BRATISLAVA    
Esmorzar a l’hotel. Aquest matí el dedicarem a descobrir la bonica ciutat de Bratislava. 
Començarem la visita, pujant en un vehicle especial, un autobús antic, que ens portarà fins al 
Castell de Bratislava, icona de la ciutat. Des del turó on es troba situat, tindrem unes 
magnífiques vistes del centre històric de Bratislava, del barri Petrzalka i del Danubi. Farem la 
visita al Castell (entrada inclosa), avui en dia dedicat a finalitats culturals de la ciutat. 
Continuarem el tour amb l’autobús antic fins al centre de la ciutat. On farem un recorregut a 
peu per la plaça Hviezdoslavovo, l'Ópera, l'edifici de l'Orquestra filharmònica, continuant per 
la elegant plaça principal Hlavne Namestie i per l'Església franciscana fins a la joia amagada de 
Bratislava: el Palau del Primat i l'antic Ajuntament. Seguidament anirem a la porta de Sant 
Miquel per l'antiga Casa del Parlament hongarès fins a la catedral de Sant Martí (entrada 
inclosa). Dinar en restaurant típic. A la tarda amb el nostre guia acompanyant farem un passeig 
pels mercats de Nadal de la capital eslovaca. 
Sopar a l'hotel I allotjament.  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PREU PER PERSONA  en habitació doble :  1.030€  + taxes 59 € :    1.089 €  

Suplement hab. individual: 115  € 

  

EL VIATGE INCLOU 
• Trasllats a l’aeroport des de Vic, Manlleu i Torelló, i des de 

Reus i Valls 
• Bitllet d’avió Barcelona – Viena  – Barcelona  
• Taxes aeroport : 59 €  
• Allotjament 3 nits, en hotel 4 * situat al centre de  Bratislava  
• Règim de pensió completa, des del primer sopar a  

l’esmorzar de l’últim dia. (dinar de l´últim dia no inclòs) 
• 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 
• Entrades incloses : Catedral de St Esteve a Viena,  Entrada 

al Castell de Bratislava, Entrada a la Catedral St Martí de 
Bratislava, Entrada al Castell de Pedra Vermella i Entrada 
al Celler Elesko 

 

EL VIATGE NO INCLOU 
• Begudes en els àpats  

• Qualsevol altre servei no indicat en el programa i despeses 
de caràcter personal 

 
 
 
 
 
 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA VIATGES ALEMANY  GC-MD81 
 

MERCATS DE NADAL    |   BRATISLAVA i VIENA 
del 3 al 6 desembre 2022 

HOTEL FLAKENSTEINER 4*     
 

El Falkensteiner Hotel Bratislava 
ofereix un ambient elegant 
incomparable a la capital eslovaca. 
Situat al centre històric de la ciutat, a 
només 500m de la Catedral, el fa un 
excel·lent allotjament per visitar a 
fons la capital eslovaca. L’hotel 
disposa d’una zona de benestar amb 
sauna, hammam i gimnàs. 
Restaurant buffet i cafeteria.  

 
 
 
. 
 

NOTES  
• Places limitades. Grup mínim de 20 persones. (Data límit per 

cancel·lar si no s’arriba al mínim de participants : 11.11.2022)  

• Preus calculats el 20.08.2022, 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.  

• Fins a 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 al seu favor 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 DE HIGIENE I 
SEGURETAT. Actualitzarem els requisits necessaris per viatjar a 
Polònia 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  

 

6 de desembre : BRATISLAVA – VIENA – BARCELONA  
Esmorzar a l’hotel. Seguidament trasllat en autocar a VIENA, on arribarem a mig matí. 
Tindrem temps lliure per passejar per la Ciutat, acompanyats pel nostre guia. Per tal 
de poder gaudir més temps del passeig, suggerim per dinar fer un tast dels menjars 
típics, en alguna de les parades dels mercats Nadal que hi ha a la capital austríaca 
mentrestant que es fa visita. 
Després de dinar recollida amb l’autocar per traslladar-nos a l’aeroport de Viena i 
embarcar a les 17:25 h. amb el vol directe de AUSTRIAN AIRLINES a Barcelona.  
Arribada a BARCELONA a les   19:45h.   
Trasllat en autocar als nostres punts d’origen i fi del viatge 

 


