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  Itinerari  

1r dia (9 de desembre): BARCELONA – 

MUNICH 

• Sortida en avió destinació Munich. 

• Arribada i trasllat a l’hotel per allotjament i dinar en 

un restaurant. 

• A la tarda, visita guiada pel centre històric de Munich 

i conèixer la “Marienplatz”, la columna de Maria 

“Mariensaeule”, l’ajuntament i la seva impressionant 

façana neogòtica i la Catedral “Frauenkirche”. 

• Temps lliure per visitar el mercat de Nadal, que 

ofereix tota classe d'especialitats culinàries i 

artesanies de Baviera. 

• Sopar lliure i allotjament a l’hotel. 

 
2n dia (10 de desembre): SALZBURG 

• Esmorzar a l’hotel. 

• Sortida a Salzburg, ciutat ubicada als peus dels Alps 

declarada patrimoni de la humanitat per la UNESCO, 

on passejarem pels carrerons del nucli antic, passant 

per la Catedral, la Residència i la plaça del mercat 

arribant a Getreidegasse, el famós carrer comercial 

amb rètols de ferro forjat. 

• Dinar en un restaurant. 

• Visita del mercat de Nadal de Salzburg, mercat amb 

més de 500 anys d’història, on podem degustar 

algunes de les especialitats austríaques. 

• Retorn a Munich. Sopar lliure i allotjament a l’hotel. 

3r dia (11 de desembre): REGENSBURG 

• Esmorzar i sortida cap a la bella ciutat de 

Regensburg (Ratisbona), situada a la confluència dels 

rius Danubi i Regen. Realitzarem una visita guiada 

pel seu centre històric, declarat patrimoni de la 

humanitat per la UNESCO. 

• Dinar en un restaurant de la ciutat. 

• Visita del mercat de Nadal de la ciutat. 

• Retorn a Munich. Sopar lliure i allotjament a l’hotel. 

 
4t dia (12 de desembre): NUREMBERG 

• Esmorzar i sortida cap a Nuremberg, una ciutat amb 

història que fa lluir la glòria de l’Alemanya medieval, 

però també recorda l’època més fosca dels Nazis. 

• Recorregut pel casc antic on admirarem cases i esglésies 

gòtiques, la casa natal d’Albrecht Dürer, la plaça del 

mercat, el castell, la catedral i l’antic hospital. 

• Dinar en restaurant de la ciutat. 

• A la tarda temps lliure per gaudir del mercat de Nadal 

més famós del món, amb una tradició de gairebé quatre 

segles. Aquest mercat ofereix les típiques salsitxes 

"Nürnberger", un famós i deliciós entrepà de la regió 

amb 700 anys de tradició, i per descomptat el vi calent. 

• Retorn a Munich. Sopar lliure i allotjament. 

 

5è dia (13 de desembre): MUNICH –  BARCELONA 

• Esmorzar a l’hotel. 

• Matí lliure. 

• Trasllat a l’aeroport per la tornada a Barcelona.

 

 
Inscripcions fins al 15 de novembre 

 

Del 9 al 13 de desembre 
(5 dies / 4 nits) 

· En avió des de Barcelona 

· Hotel de 4* a Munich 

· Mitja pensió (4 esmorzars + 4 dinars) 

· Begudes en els àpats 
detallats (aigua, vi i cafès) 

· Grup mínim 20 participants 

 



  


