DIA1:BARCELONA-BASILEA-COLMAR

-

MARLENHEIM
DIA 2: ESTRASBOURG - PASSEIG EN VAIXELL
DIA 3: KAYSERBERG - EGUSHEIM - RIQUEWIHR
DIA 4: OBERNAI - BASILEA - BARCELONA

Inclou:** Transfer en autocar Origen - Aeroport de Barcelona- Origen.** Bitllet d´avió BcnBasilea-Bcn **Autocar per circuit segons programa** Estada en hotel 3*** ** Règim de pensió
completa amb aigua i vi ** Totes les visites, entrades, guies locals, segons itinerari.** Guia
Acompanyant de la nostra empresa.** Assegurança d´assistència en viatge ** Assegurança de
cancel.lació.

Dia 1: ORIGEN - BASILEA ( Alsàcia) - ROUFFACH - COLMAR

Sortida amb autocar per dirigir-nos a l´aeroport de Barcelona on agafarem el vol a les
07.05H. amb destinació Basilea. . Arribada a la ciutat i trasllat a Rouffach, l´Alsàcia.
Dinar a l´hotel. A la tarda, trasllat a Colmar on podrem pasejar per aquesta bonica ciutat
Alsàciana Gaudint del mercat de Nadal, un dels més famosos de la regió. Sopar i allotjament
al nostre hotel.
Dia 2: ESTRASBOURG.( Alsàcia)

Esmorzar a l’hotel. Avui ens desplaçarem fins a Estrasburg, on realitzarem una visita
panoràmica de la ciutat per veure alguns dels edificis situats fora del centre històric com el
Parlament Europeu. Després ens dirigirem cap al centre de la ciutat per fer un passeig per la
zona antiga, de la qual hi destaca la Catedral de Notre-Dame, magníficament coronada per
una fletxa gòtica de 142 metres d’alçada. També ens acostarem al barri de la Petite France,
l’encantador barri d’Estrasburg, ple de cases amb entramats de fusta decorades amb corones
d’advent i petites botiguetes amb productes nadalencs. Dinar en restaurant. A la tarda farem
un passeig pel Christkindelmärik, el preciós mercat de Nadal d’Estrasburg situat al peu de la
Catedral Gòtica d’Estrasburg i la ciutat vella. A l’hora convinguda, retorn a l´hotel. Sopar i
allotjament
Dia 3: KAYSERBERG-EGUSHEIM- RIQUEWIHR ( Alsàcia).

Esmorzar . El dia d´avui el dedicarem a visitar poblacions típiques alsacianes com
Riquewihr, Egusheim i Kayserberg considerades de les localitats més boniques de França, i
ubicada a l´Alt Rhin.Dinar en restaurant local. Quedarem admirats dels seus carrers
empedrats amb les casas de fusta típiques alsacianes , dels mercats nadalencs i de la decoració
nadalenca. A l´hora prevista, retorn a l´hotel, sopar i allotjament.
Dia 4: FREIBURG - BASILEA - BARCELONA

Esmorzar i sortida direcció Freiburg. Visita de la localitat Alemana . Retorn a l´hotel per
dinar. Tarda en ruta per arribar a l´aeroport de Basilea per agafar l´avió anb destinació
Barcelona . Arribada i trasllat al lloc d´origen. Arribada, fí del viatge i dels nostres serveis.

