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Atelier

Mercats de Nadal



Itinerari
Si hi ha un país referent en el món dels mercats de nadal, aquest és Alemanya. Però Nuremberg. 

Nuremberg, porta el Nadal a un altre nivel. El seu mercat és el més famós del món i fa més de 4 segles 

que es realitza. Els seus carrers medievals delicadament decorats, l’olor de pa amb jengibre i l’escalfor d’un 

bon Glüwein (vi calent), seran la millor manera de començar l’últim mes de l’any. 

30 de novembre: Andorra – Barcelona – Nuremberg

Sortirem des d’Andorra a primera hora en autobús privat pel grup per, a les 11h50 agafar el vol regular des de 

Barcelona cap a Nuremberg.  Arribada a Nuremberg al migdia i check-in a l’Hotel Le Meridien. A la tarda, farem un 

passeig pels carrers medievals de la ciutat i visitarem el famós Mercat Christkindlesmarkt. Ens sorprendrà la delicada 

decoració de tota la ciutat i l’ambient especial que es genera durant aquesta època. A la nit, sopar en un restaurant 

local i allotjament. 

1 de desembre: Nuremberg

Després d’esmorzar, visita de mig dia per la ciutat de Nuremberg. Coneixerem la seva peculiar arquitectura. Veurem 

l'església gòtica de St. Lorenz, passejarem pels seus carrers peatonals i gaudirem de la riquesa cultural d’aquesta 

ciutat. Després de dinar, tindrem la tarda lliure per visitar més a fons el Mercat, comprar, prendre un vi calent o 

simplement gaudir de l’ambient nadalenc. Al vespre, sopar en un restaurant local i allotjament. 

2 de desembre: Nuremberg – Würzburg – Rothenburg – Nuremberg

Esmorzar i sortida cap a Wüzburg en autobús privat. Aquesta ciutat de Baviera, coneguda per la seva luxosa 

arquitectura barroca i rococó, va ser seu episcopal i l’antiga residencia papal forma part d’una de les obres més 

importants del barroc alemany. També coneixerem el Castell de Marienberg, la catedral, la Plaça del mercat i l’antic 

pont sobre el Riu Meno. Després de dinar, sortida cap a Rothenburg ob der Tauber. Visitarem els peculiars i estrets 

carrers d’aquesta històrica ciutat, el mercat i el seu imponent ajuntament. Tornada a Nuremberg, sopar i allotjament. 

3 de desembre: Nuremberg

Matí lliure per descansar, fer compres o passejar pel centre de Nuremberg. A l’hora indicada, trasllat a l’aeroport per 

sortir en vol regular cap a Barcelona. Arribada a l’Aeroport i trasllat a Andorra en autobús privat. 



Allotjament

Bahnhofstrasse 1-3 Nuremberg

Del 30 de novembre al 3 de desembre 2018

3 nits d’allotjament i esmorzar en habitació Deluxe King Room



Pressupost
Preu per persona en habitació doble 1.425 €

Assegurança d’assistència i anul·lació 32 €

Taxes aèries 37 €

Suplement per habitació individual 275 €

Trasllat Andorra – Barcelona - Andorra

Vols en línia regular Barcelona – Nuremberg/ Nuremberg – Barcelona

Hotel en règims i categories indicades a la proposta

Dinars i Sopars indicats a la proposta

Visites en privat i entrades indicades a la proposta

Trasllats en privat

Assegurança d’anul·lació i assistència en viatge

Taxes aèries

Propines i extres personals

Tot allò no indicat a l’apartat “Serveis Inclosos”

En el moment de la reserva en ferm s’abonarà 20%

30 dies abans de la sortida s’abonarà un 40% 

15 dies abans de la sortida s’abonarà el 40% restant. 

Anul·lació amb més de 45 dies abans de la sortida: 25% de despeses. Entre 45 i 31 dies abans de la data de

sortida: 50% de despeses. Entre 30 i 15 dies abans de la data de sortida: 70% de despeses. Amb menys de 

15 dies abans de la sortida: 100% de despeses. 

No ens farem responsables de qualsevol retràs o canvi d’itinerari per situacions naturals, vagues polítiques o 

locals, cancel·lacions de vols o qualsevol altra circumstància imprevista. El preu final, degut a canvis de divisa, 

pot experimentar canvis a l’alça o a la Baixa fins a 30 dies abans de viatjar. 



cap lloc és igual.

cada indret que visites

et transforma, et fa créixer.

no importa on vagis,

si és a prop, o lluny.

allà on siguis, sempre tindràs la 

sensació

d'abandonar alguna cosa,

i endur-te'n de noves que 

t’acompanyaran

per sempre

per això volem compartir

la nostra passió amb tu.

per això només et demanarem una 

cosa,

allà on vagis;

emociona’t

Viatges Emocions

@viatgesemocions

facebook.com/viatgesemocions


