Mercats de Nadal
#PARTNER
Del 4 al 8 de desembre de 2022
PREU PER PERSONA
Habitació doble
Suplement individual

1.580 €
210 €

EL NOSTRE PREU INCLOU
•Bitllet
d’avió,
classe
turista,
companyia VUELING: BARCELONA –
BASILEA
i
STUTTGART
–
BARCELONA amb taxes i seients
assignats.
•Guia
acompanyant
des
de
Barcelona.
•Autocar de luxe durant tot
l’itinerari.
•Estada de 4 nits a l’HOTEL HILTON
(4*) o similar d’Estrasburg.
•Àpats: 4 esmorzars, 4 dinars i 4
sopars (inclosa aigua amb gerra).
•Visites indicades al programa amb
guia acompanyant i guia local a
Colmar i Estrasburg.
•Assegurança
d’assistència
de
viatge.
EL NOSTRE PREU NO INCLOU
•Assegurança cancel·lació de
viatge.
•Propines a guies i xofer.
•Maleters a aeroports i hotels.
•Serveis
no
especificats
amb
anterioritat.

NOTA: Pressupost calculat amb
data 10 d’abril per un mínim de 20
persones, qualsevol alteració en el
canvi de divisa, tarifa aèria, data de
sortida, nombre de participants o
serveis terrestres implicaria una
variació en el preu final.

INFORMACIÓ I RESERVES
Rambla, 117 08202 SABADELL
www.vallestour.com
Tel. 937 272 263 o 937 261 127
ORGANITZACIÓ TÈCNICA GC-3325

4 des. BARCELONA
–
BASILEA
–
ESTRASBURG
Sortida amb vol directe amb destí Basilea.
Arribada i trobada amb el xofer. Trasllat fins
a la ciutat de Basilea per realitzar la visita
del mercat de Nadal d’aquesta ciutat,
considerat un dels més bonics de Suïssa.
Continuació fins a Estrasburg. Acomodació a
l’HOTEL HILTON (4*) o similar. Sopar i
allotjament.
5 des. ESTRASBURG
–
OBERNAI
–
ESTRASBURG
Esmorzar. Sortida a primera hora direcció a
Obernai, un altre de les ciutats més
boniques d’aquesta regió, té un gran
patrimoni arquitectònic, amb la plaça central
del Mercat com a gran referent. Obernai
compte amb un dels mercats de Nadal més
importants d’Alsàcia, dedicant una gran part
als productes típics gastronòmics de la regió
com el formatge, la xocolata, el foie gras o
el vi. Tornada a Estrasburg, temps lliure a la
capital d’Alsàcia. Dinar. A la tarda, visita
d’Estrasburg, famós pel seu antic mercat de
Nadal que des de 1570 es celebra a la Plaça
de la Catedral, i es va convertir en el mercat
més antic de França. El poble sencer
s’il·lumina durant tota la temporada festiva.
A més a més dels tradicionals punts de
venda, compte amb nombrosos concerts,
animacions i espectacles. Amb 300 casetes
de fusta repartits en 11 centres. Sopar i
allotjament.
6 des. ESTRASBURG – EGUISHEIM –
COLMAR – ESTRASBURG
Esmorzar. Sortida amb autocar cap el sud.
Pel matí, visita de la ciutat d’Eguisheim,
considerada un dels pobles més bonics
d’Europa, és possiblement el poble més
pintoresc de tots, de veritable conte, com si
ens haguéssim quedats atrapats en el temps
amb el seu traçat i arquitectura medieval. El
seu petit casc històric és circular i els carrers
es reparteixen concèntricament, cada qual
més bonic que l’anterior. Al centre, a la

plaça i al costat a la font de Saint-Léon, és
on es munta el seu Mercat de Nadal entre
llums i ornaments que ho cobreixen tot.
Continuació fins a Colmar on realitzaran el
dinar. A continuació, realitzaran una visita
guiada per a descobrir la ciutat millor
conservada d’Alsàcia, amb el seu centre
històric per a vianants, com originals
construccions d’estil purament alsacià que
han fet de la zona un veritable barri-museu.
Visita d’alguns dels seus mercats de Nadal
abans de tornar a l’hotel. Sopar i
allotjament.
7 des. ESTRASBURG – RUTA DEL VI –
ESTRASBURG
Esmorzar. Dedicaran aquest dia a realitzar
una Ruta del Vi. Començaran la ruta per
Dambach-la-vie, en la qual les carretes de
veremar son ara la decoració d’aquesta
formosa ciutat medieval. La següent parada
es farà a Ribeauville, dominat per tres
castells
en
runes,
la
localitat
està
exageradament embellida degut en part a
les saludables vendes dels cèlebres grans
crus d’Alsàcia, especialment el riesling; i
Riquewhir, on les vinyes s’estenen fins a les
mateixes muralles de la ciutat, essent el
poble més bonic de tota la ruta. Dinar en
ruta i abans visita a una de les bodegues de
DO amb degustació. Tornada al nostre hotel.
Sopar i allotjament.
8 des. ESTRASBURG – BADEN BADEN –
STUTTGART – BARCELONA
Esmorzar. Sortida amb tot l’equipatge cap
a la població alemanya de Baden Baden per
a visitar el seu famós mercat de Nadal,
situat al Kurtpark i davant el Casino de la
ciutat. Continuació fins a Stuttgart. Dinar
en ruta. Continuació fins a l’aeroport.
Tràmits d’embarcament. Sortida amb vol
regular amb destí Barcelona.

