
 

 

MERCATS DE NADAL    |   POLÒNIA 
 

CRACÒVIA  amb visites a WIELICZKA i AUSCHWITZ 
del 3 al 7 desembre 2022  -  amb guia acompanyant de Viatges Alemany 
 

3 de desembre:  BARCELONA – CRACÒVIA 
Sortida de les nostres terminals cap a l’aeroport de Barcelona, per volar a les 12 h. a Cracòvia, 
via Munich.  Arribada a CRACÒVIA a les 16:40 h, assistència i trasllat privat a l’hotel, situat al 
centre de la ciutat.  
Cracòvia és una de les ciutats més grans, importants i antigues de Polònia. L'antiga capital 
sempre ha estat el centre cultural, científic i artístic del país. Els punts més importants són: el 
nucli antic amb la gran plaça del mercat, envoltat per un parc on hi havia les antigues muralles 
defensives de la ciutat, i el turó de Wawel on està situat el Castell Reial i la Catedral.  
Sopar a l'hotel. Allotjament a l’Hotel Mercure Old Town 4*, o similar.  
 

4 de desembre  : CRACÒVIA - WIELICZKA - CRACÒVIA  
Esmorzar bufet a l'hotel. Al matí ens traslladem a Wieliczka per veure la Mina de Sal. Wieliczka 
és una ciutat ubicada a 30 minuts de Cracòvia amb autocar. S'ha fet famosa gràcies a una mina 
de sal única, que s’explota ininterrumpidament des del segle XIII. Es visiten els nivells superiors 
de la mina fins a una profunditat de 135 metres. A la mina s'hi admiren les escultures i les 
capelles esculpides en sal. La mina ha estat declarada Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO. Dinar en un restaurant.  Tornada a Cracòvia.   
A la tarda, amb el nostre guia acompanyant visitarem els Mercats Nadalencs de Cracòvia. 
Sopar en un restaurant local amb música folklòrica en viu. Allotjament. 
 

5 de desembre : CRACÒVIA – visita al centre històric i el Barri Jueu 
Esmorzar bufet a l'hotel. Començarem la visita de Cracòvia pel Turó de Wawel, l'antiga seu dels 
reis polonesos en els temps quan Cracòvia era la capital de Polònia. Aquí, a la Catedral, se'ls 
coronava i al Castell es prenien les decisions més importants per a la política i el 
desenvolupament del país. També aquí hi ha les restes mortals de les persones més importants: 
reis i herois nacionals. Visita al pati del Castell de Wawel i a la Catedral. Tot seguit passejarem 
pels carrers de Cracòvia, plens de visitants, estudiants i artistes, per la Plaça de Mercat, una de 
les més grans d'Europa, on hi ha la bella Església de Santa Maria, la Torre de l'Ajuntament i la 
Llotja de Teles (impresionant edifici renaixentista), on podrem comprar alguns records. 
Visitarem el pati de Collegium Maius, l'edifici més antic de la Universitat Jagellònica, 
contemplarem les restes de les antigues muralles defensives amb la Barbacana (la porta 
d’entrada a la ciutat antiga). 
Seguidament ens traslladem al barri jueu.  Dinar en un restaurant típic jueu amb música 
Klezmer en viu. A la tarda farem una visita al barri jueu de Kazimierz, fundat com una ciutat a 
part pel rei Casimir III el Gran al segle XIV. Es va construir la ciutat en una illa entre els dos 
braços del riu Vístula. A finals del segle XV els jueus de la part occidental de Cracòvia van ser 
expulsats a Kazimierz per a l'ampliació del camp de la Universitat Jagellonica. Kazimierz es va 
convertir en el principal centre cultural i espiritual dels jueus polonesos. Era una zona plena 
d'esglésies i sinagogues on els polonesos cristians i hebreus vivien plegats. Visita a una de les 
sinagogues.  Tindrem temps lliure per completar la visita als mercats de Nadal i passejar per la 
ciutat amb el nostre guia acompanyant.  Sopar a l'hotel i allotjament.  

ITINERARI 

EL MERCAT DE NADAL DE 
CRACÒVIA 
La Plaça Major de Cracòvia, la 
plaça medieval més gran d'Europa, 
enlluerna amb el desplegament 
nadalenc. L'espai s’omple de 
casetes de fusta amb multitud de 
regals i artesania, menjar de carrer i 
escenaris per a esdeveniments 
culturals. S’hi exposen els 
pessebres que participen al concurs 
celebrat des de fa més de 70 anys. 
Una vegada escollits els 
guanyadors, a partir del 5 de 
desembre, els millors pessebres 
s'exposen a diferents llocs de la 
ciutat i al Museu Etnogràfic.  
 

Els pessebres cracovians, Patrimoni 
Immaterial de la UNESCO, 
s'inspiren sempre en l'arquitectura 
de la ciutat, reproduint els seus 
edificis històrics. Òbviament, les 
rèpliques dels pessebres cracovians 
son un dels millors records per 
portar del viatge. També les boles 
per a l’arbre de Nadal 
tradicionalment fetes a mà.  
 

Grups de cantaires, amb les seves 
cançons de Nadal creen un ambient 
nadalenc de festa i alegria a tot el 
centre de la ciutat.   
 

Esglèsies i centre culturals 
organitzen concerts i exposicions 
per tota la ciutat. 
 

A DESTACAR COM INCLÒS 
EN EL VIATGE  
- Visites i entrades a CRACÒVIA  
- Excursió i visita a les mines de 

sal de WIELICZKA 
- Excursió i visita a AUSCHWITZ 
- Dinar i sopar amb música 

tradicional en viu 
- Guia acompanyant durant tot 

el viatge 
- Hotel 4 * cèntric, Pensió completa 
 



 

PREU PER PERSONA  en habitació doble :  955 €  + taxes 35 € :    990 €  

Suplement hab. individual: 155  € 

  

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

Reus i Valls 
• Bitllet d’avió Barcelona – Cracòvia  – Barcelona (via 

Alemanya) 
• Taxes aeroport : 35 €  
• Allotjament  4 nits, en hotel 4 * situat al centre de  la ciutat  
• 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) 

• 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 : Mines de sal de Wieliczka, Església de 

Sta. Maria, Sinagoga jueva, Catedral de Wawel,  Museu i 
Memorial de Auschwitz   

 

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    |   CRACÒVIA, POLÒNIA 
del 3 al 7 desembre 2022 

HOTEL MERCURE OLD TOWN :  Hotel modern i elegant, de 4 estrelles, situat a 5 minuts a peu de la entrada 

a la ciutat antiga. Les habitacions són modernes, amb bany o dutxa, Wi-Fi, televisió de pantalla plana, escriptori, aire 
condicionat ...  L’hotel disposa de cafeteria, restaurant, sala de fitness i amplis espais comuns.   
 
 

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 : minim 6 persones  

 

6 de desembre : CRACÒVIA - AUSCHWITZ - CRACÒVIA 
Esmorzar bufet a l'hotel. Al matí ens dirigirem a Oświęcim per visitar el Museu i Memorial d'Auschwitz – Birkenau. Visitarem el 
camp d'Auschwitz, grup de camps de concentració, treball i extermini construïts per l'Alemanya nazi a Polònia a 60 km de Cracòvia. 
Va ser el camp d'extermini nazi més gran on han estat assassinades almenys 1.200.000 persones, sobretot de procedència jueva. El 
camp va ser declarat l'any 1979 Patrimoni de la Humanitat. Al museu es poden veure diversos objectes que pertanyien als presoners, 
els barracons, les cambres de gas i els crematoris. 
Dinar en un restaurant local.  A la tarda retorn a Cracòvia, temps lliure per passejar per la ciutat.  
Sopar en un restaurant local i allotjament a l’hotel. 
 

7 de desembre :  CRACÒVIA – BARCELONA  
Esmorzar bufet a l'hotel.  Trasllat a l'aeroport per sortir amb Lufthansa a les 10:25 h. amb direcció Barcelona, via Frankfurt.  Arribada 
a Barcelona a les 17:40 h.  Seguidament trasllat en autocar a les nostres terminals.  Fi del viatge.  
 


