
Viena, cap d’any 2018  
amb concert 

 

EL NOSTRE PREU INCLOU 

•Bitllet d’avió, classe turista, 
BARCELONA — VIENA — BARCELONA. 
Vols de la companyia escollida.  
•Taxes aèries. 

•Trasllats de l’aeroport a l’hotel i 
viceversa.  
•3 nits d’estància a l’hotel escollit, 
règim d’allotjament i esmorzar. 
•Visita panoràmica de Viena amb 
entrada al palau de Schönbrunn. Dinar 
inclòs. 
•Entrada de peu pel concert de Cap 
d’Any del dia 31 de desembre al 
Musikverein. 
•Assegurança de viatge Basic Plus. 
 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 

•Assegurança de cancel�lació de 
viatge. 
•Propines guia i xofer. 

•Serveis privats tals com bugaderia, 
telèfon, mini-bar,... 
•Serveis no especificats amb 
anterioritat. 

 
 

 

Del 30 de desembre de 2018 al 2 
de gener de 2019. 

30 de desembre BCN-VIE 

Assistència a l’aeroport. Entrega de la 

documentació del viatge amb les 

entrades del concert i els altres 

serveis que s’hagin contractat. Trasllat 

a l’hotel. Check-in. 
 

31 de desembre  

Esmorzar. A les 08.45 hores, recollida 

dels clients als hotels prèviament 

escollits. Recorregut panoràmic de la  

Ringstrasse amb l’Òpera, els Museus 

d’Història de l’Art i d’Història Natural, 

el Palau Imperial Hofburg, el 

Parlament, l’Ajuntament, el Teatre 

Nacional, la Universitat, etc. 

Continuació cap a Schönbrunn  per 

visitar el palau i els seus magnífics 

jardins. El Palau de Schönbrunn  va 

ser la residència d’estiu dels Habsburg 

i va ser ideat per Johann Bernhard 
Fischer Von Erlach, qui volia fer una 

rèplica del Palau de Versalles. Va ser 

construït entre els anys 1695 i 1711, 

tot i que l'emperadriu Maria Theresia 

va fer-lo remodelar dels anys 1744 als 

 

1749. A més a més, el conjunt 

monumental pertany al Patrimoni 

Mundial de la UNESCO des de 1996.  

Dinar al restaurant Augustinerkeller, 

amb un menú de 3 plats, aigua, 1/8L. 

de vi o 0,3L. de cervesa o un refresc i 

un cafè. Acabat el dinar, tarda lliure. 

Tornada als hotels per compte del 

client. A les 19.30 hores, comença el 
concert de cap d’any al Musikverein. 

Trasllat per compte del client. El 

concert, dirigit per primer cop per 

Christian Thielemann, acaba sobre las 

22 hores.  
 

1 de gener 

Esmorzar i dia lliure o assistència al 

concert de Cap d’Any pels clients que 

hagin reservat l’entrada. El concert de 

Cap d’Any comença a las 11.15 hores i 

acaba sobre las 13.45 hores.  
 

2 de gener VIE-BCN 

Esmorzar. A l’hora que es determini, 

trasllat a l’aeroport. 

 
 
 

PREU PER PERSONA DES DE 
 

Habitació doble  1230€ 
 

Consulti opció categoria superior. 
 

 

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA  GCMD—000228 

OPCIONALS: 

•Categoria superior concert 31/12 

des de 195 € a 1.352 € (depenent 
de la categoria i subjecte a disponibili-
tat al moment de reservar). 
•Entrada concerto Any Nou el dia 

1/01 des de 190 € a 5.883 € (no es 
reemborsarà l’import corresponent a 
l’entrada del 31/12). 
•Gala Cap d’Any a l’Hotel Marriott 

Vienna des de 140 € a 250 € 
(segons el bufet escollit). 
•Gala Cap d’Any a l’Ajuntament de 

Viena (Rathaus). Opció amb sopar 
des de 325 € a 450 €. Opció sense 
sopar des de 155 €.  

•Ball de San Silvestre al Palau Im-

perial Hofburg. Opció amb sopar 
des de 490 € a 690 €. Opció sense 
sopar des de 225 € a 395 €. 

•Concerts 9ª Simfonia de Beetho-

ven al Konzerthaus des de 175 € 
pel 30,31 o 1 de gener. 

OPCIONALS: 
 

•Dinar Brunch a l’Hotel Marriott 

Vienna des de 80 € (entrant a les 
12.00) o 120 € (incloent retransmis-
sió en directe del Concert d’Any Nou. 
 




