
DRESDEN I WROCLAW, MERCATS DE NADAL

Sortida el 3 de desembre

Dresden acull el mercat de 
Nadal més antic d’Alemanya, 
el Striezelmarkt, amb gran 
varietat de paradetes que 
ofereixen elements 
decoratius i productes 
artesanals típics de la regió 
de la Saxònia. Creuant cap a 
Polònia es troba la bonica 
Wroclaw, una ciutat on et 
donaran la benvinguda els 
petits nans amagats per la 
ciutat, i a cada pas trobaràs 
acollidors mercats de Nadal 
on degustar les especialitats 
gastronòmiques més 
exquisides de la regió. Un 
viatge de conte per viure el 
Nadal més tradicional!

Viatge de 5 dies amb tot 
inclòs i guia acompanyant. 

Sabadell – Arimon, 60 – 64 – Tel. 93 748 43 30
Barcelona – Còrsega, 299, àtic 3ª – Tel. 93 131 70 94

info@promoviatges.cat



ITINERARI

Primer dia.
Barcelona – Wroclaw

Presentació a la T1 de l’aeroport de Barcelona, davant dels mostradors de
Lufthansa, a les 06.00 hores. Sortida en el vol LH/1817 a Wroclaw via
Munich. Arribada a les 12.25 hores. Trasllat a l’hotel Scandic 4* o similar.
Dinar en un restaurant. A la tarda, passejarem pels carrers i places del
centre històric on s’hi respira un ambient nadalenc gairebé de conte, replet
de mercats de Nadal que ofereixen artesania local, menjar i vi calent. Sopar
i allotjament a l’hotel.

Segon dia.
Wroclaw

Esmorzar a l’hotel. Aquest dia, el dedicarem a conèixer i visitar l’atractiva
ciutat de Wroclaw, capital de la Baixa Silesia. Passejarem per Ostrow
Tumski, una de les dotze illes que conformen la ciutat. És aquí on es troba
la catedral i nombroses esglésies d’interès artístic. També veurem la façana
del seu ajuntament gòtic i les boniques cases burgeses que conformen la
part peatonal, plenes de color. Ens meravellarà la seva gran plaça del
mercat i la universitat, on visitarem la seva Aula Leopoldina. Dinar en un
restaurant. A la tarda, coneixerem els simpàtics habitants del centre
històric: els nans. Diuen que el primer nan es va instaurar a la ciutat com a
protesta al règim comunista, però aviat es van anar multiplicant fins
convertir-se en un dels reclams turístics de Wroclaw. Gaudirem d’una ruta
durant la qual anirem descobrint les divertides figures amagades per la
ciutat, que ja són més de 100. Sopar i allotjament a l’hotel.

Tercer dia.
Wroclaw – Swindica – Boleslawiec – Dresden

Esmorzar a l’hotel. Al matí, ens dirigirem a Swindica per visitar la seva
església de la Pau, anomenada així pel tractat de Pau de Westfalia. La
singularitat d’aquest edifici és la seva construcció en fusta sense utilitzar
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cap clau i les seves dimensions. Actualment, és l’església de fusta més gran
d’Europa. Continuarem a Boleslawiec, bonica població de cases de
diferents colors. Farem un passejada i dinarem en un dels seus restaurants.
A la tarda, continuarem cap a Alemanya fins la ciutat de Dresden. Sopar i
allotjament a l’hotel Hyperion Hotel Dresden and Scholoss.

Quart dia.
Dresden

Esmorzar a l’hotel. Dedicarem el dia a veure aquesta ciutat i els seus
mercats. Veurem l'espectacular conjunt barroc del Zwinger, amb els seus
coneguts pavellons del Carrilló i de la Muralla, l'Òpera, el castell i la galeria
de Vells Mestres, que ha fet que Dresden sigui coneguda com la Florència
de l'Elba. A continuació, visita a l'església de la Nostra Senyora
(Frauenkirche). Va ser construïda entre 1726 i 1743 i durant la Segona
Guerra Mundial va ser totalment destruïda a causa del bombardeig el 1945.
La República Democràtica d’Alemanya va mantenir les seves ruïnes com
un monument que recordés la destrucció de la guerra. El 1994, després de
la caiguda del Mur de Berlín, es va iniciar la reconstrucció que va finalitzar
l'any 2005. Dinar en un restaurant. Tarda per poder recórrer les diferents
paradetes del seu mercat de Nadal. Sopar i allotjament a l’hotel.

Cinquè dia.
Dresden – Meissen – Barcelona

Esmorzar a l’hotel. Sortida cap a la població de Meissen, coneguda a nivell
mundial per la seva fàbrica de porcellana, la primera produïda a Europa.
Visitarem la fàbrica i museu on estan exposades algunes d’aquestes obres
d’art. En acabar, anirem al centre de la ciutat per visitar el seu casc antic, al
peu del Castell d’Albertchsburg. Dinar en un restaurant. A la tarda,
disposarem de temps en el seu mercat i ens traslladarem a l’aeroport.
Sortida en el vol LH/1138 de les 18.55 hores a Barcelona via Frankfurt.
Arribada prevista a les 23.15 hores. Fi dels nostres serveis.
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Aquest itinerari de viatge pot tenir lleugeres modificacions. L’ordre i
contingut de les visites serà el que es lliuri amb la documentació de viatge.
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SERVEIS I RECOLLIDES

Serveis inclosos:

•Bitllet d’avió (Horaris definitius a la documentació de viatge).

•Pensió completa durant tot el viatge.

•Allotjament al l’hotel definit a l’itinerari.

•Visites definides a l’itinerari com a incloses.

•Acompanyant de Promoviatges durant tot el viatge.

•Assegurança bàsica d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos:

•Begudes als àpats.

•Propines.

•Extres de caràcter personal.

•Qualsevol servei no esmentat com a inclòs.
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PREUS

PREUS BÀSICS PREU CLIENT COMPRA 
ANTICIPADA

Preu base per persona en 
habitació doble

1.220€ 1.185€

Suplement habitació individual +245€.
Taxes aèries, a reconfirmar 30 dies abans de la sortida +110€

Opcional
Compra anticipada -35€
Pagament total -35€
Assegurança anul·lació i assistència Covid-19 +50€.

Condicions garantides amb una participació mínima de 20 persones.

Gaudeix de les nostres promocions per viatjar a millor preu
Compra anticipada. Si contracteu el vostre viatge amb 60 dies
d’antelació a la sortida del viatge, podreu gaudir del nostre preu
especial.
Pagament total. Si en el moment de contractar el viatge dins del
termini de compra anticipada, feu el pagament total, tindreu un
descompte addicional sobre el preu especial.

Reserves forma de pagament: Pagament d’un 25% del total com a
dipòsit. El pagament de la resta caldrà fer‐lo 40 dies abans de la
sortida. Els viatgers que s’acullin al descompte de pagament total,
disposaran de 3 dies laborables per a realitzar‐lo, des de la
formalització de la reserva anticipada.
Reserves online: Pagament d’un 25% del total com a dipòsit, sigui
quina sigui la tipologia del viatge. La resta del pagament es realitzarà
40 dies abans de la sortida.

Sabadell – Arimon, 60 – 64 – Tel. 93 748 43 30
Barcelona – Còrsega, 299, àtic 3ª – Tel. 93 131 70 94

info@promoviatges.cat


