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· Viatge d’ADVENT · Mercats de Nadal · 

 

Munic - Salzburg - St. Wolfgang - St. Gilgen  
  Kufstein - Kitzbühel - Innsbruck 

 

- Del dimarts 5 al dissabte 9 de desembre del 2017 - 
 

 

 DIMARTS  · 5 · BARCELONA – MUNIC – SALZBURG 

 
 

 Matí:  a les 9.00 h sortida i trasllat des del Pg. de Gràcia/Gran Via de 
les Corts Catalanes fins a la terminal 1 de l’Aeroport de BARCELONA 
(BCN). 

 Sortida:  a les 11.30 h amb el vol LH 1811 de la Cia. LUFTHANSA. 
 Arribada: a les 13.30 h a l’aeroport internacional de MUNIC (MUC).   
 Tot seguit:  trasllat a l’hotel, distribució d’habitacions i sopar. 

 

BERGHOF GRAML 3* 
Wiener Bundestr. 55  5300 Hallwang bei Salzburg 
Tel.: +43 (0)662 / 66 19 55 http://www.graml.at/contacto/?lang=es 
 

 
 

 DIMECRES  · 6 · CIUTAT de SALZBURG 
 
 

 MATÍ: recorregut pel centre històric de la ciutat de Salzburg, un dels 
centres més ben conservats al nord dels Alps. Ho farem tot gaudint de la 
seva arquitectura barroca de fama mundial, que per aquest motiu va ser 
catalogada com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 1997. 
Durant la visita guiada coneixerem els monuments més importants 
d'aquesta ciutat episcopal: la Catedral, el Palau dels Festivals, l'Església de 
Sant Pere, amb el seu cementiri, l'històric abeurador de cavalls, i el Palau 
de Mirabell, amb una esplèndida vista panoràmica a la Fortalesa de 
Hohensalzburg. 

Durant l'Advent, la Plaça de la Catedral té un encant especial 
i és el lloc on es concentra la tradició i l'atmosfera del mercat de Nadal, així 
com al mercat del Castell de Helibrunn, que fa que es respiri  un ambient 
ideal per començar la temporada de Nadal. 

 DINAR  en un restaurant cèntric. 
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 TARDA: anada fins al Castell d'HELLBRUNN, on ens deixarem endur 
per la màgia d'aquest lloc en temps d'Advent amb el mercat de Nadal, 
ubicat en un pati romàntic il·luminat amb torxes i amb un calendari 
d'Advent de grans dimensions. 

  
 
 

 DIJOUS · 7 ·  LLACS  de SALZKAMMERGUT  - St. WOLFGANG  
St. GILGEN  

 
 

 MATÍ: sortida amb destinació a la regió del Salzkammergut, que 
s'estén des de la ciutat de Salzburg fins a la serralada Dachstein, i abasta els 
estats federals d'Alta Àustria, Salzburg i Estíria. El seu riu principal és el 
Traun, un afluent del Danubi. El nom de Salzkammergut significa "arrels 
de la cambra de sal" i deriva de la Cambra de Sal Imperial, l'autoritat 
encarregada d'explotar les precioses mines de sal en l'imperi d'Habsburg. 

Durant  la visita a la zona dels llacs de Salzkammergut tindrem la 
possibilitat de gaudir del mercat de Nadal a St. WOLFGANG, envoltat pels 
carrers cèntrics i les cases de fustes decorades. També tindrem l'oportunitat 
de parar-nos a GUMDEN i contemplar el seu castell, el llac Traunsee i el 
castell de Schloss Orth. 

 DINAR: en un restaurant típic de la regió del Salzkammergut. 
 TARDA:  de tornada, visitarem la petita i preciosa localitat de ST 

GILGEN, WOLFGANGSEE, famosa perquè hi va néixer Anna Maria 
Walburga Pertl, mare de Wolfgang Amadeus Mozart. Donarem un tomb 
pels carrers que envolten l'església de Sant Egidio, la plaça de Mozart, amb  
una font dedicada al músic, l'Ajuntament i el Gasthof zur Post, l'edifici més 
antic de la ciutat. 

 SOPAR & CONCERT CLÀSSIC: a la Fortalesa de Hohensalzburg. 
 

 
 

 DIVENDRES  · 8·  El Tirol:   KUFSTEIN –  KITZBÜHEL – INNSBRUCK 
 
 

 MATÍ: sortida amb destinació a la regió del TIROL, on començarem 
visitant el casc històric de KUFSTEIN, situat a la falda del seu gran castell 
medieval amb edificis d'estil tirolès: les cases pintades de colors clars, de 
fusta, finestres petites i façanes decorades. Cal destacar-ne l'ajuntament i la 
plaça principal amb l'església gòtica de Sant Vitus, on es troba el mercat de 
Nadal. Seguidament, passarem per la històrica i moderna població de 
KITZBÜHEL, molt coneguda per les seves activitats de muntanya.   

 DINAR: en un restaurant d'aquesta regió del Tirol. 
 TARDA: visita al centre d'INNSBRUCK, on es concentren els 

monuments  històrics més emblemàtics que ens parlen de l'apassionant 



 

POL VIATGES,S.L gc md286 
Sant Elies, 11-19 despatx 92 

08006 Barcelona 
Tel.:0034 93 241 41 42 
Fax.:0034 93 414 16 35 

info@polviatges.com 
www.polviatges.com 

 

passat d'aquesta ciutat. Visitarem la teulada d'or i el mirador, construïts 
sota el regnat de l'emperador Maximilià I i molt a prop del Palau Imperial i 
l'Església de la Cort, on hi ha el magnífic cenotafi a l’emperador, considerat 
el monument fúnebre més important d'Europa. Durant aquest recorregut 
viurem plenament l'encant d'aquesta preciosa època nadalenca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DISSABTE  · 9·   CIUTAT de MUNIC – BARCELONA 
 
 

 MATÍ: sortida amb destinació a MUNIC, la capital de Baviera. Allí 
farem un tomb pels llocs més emblemàtics i rellevants del centre històric, i 
pels voltants de la bella plaça de Marienplatz, on podrem gaudir d’un dels 
mercats de Nadal més grans d'Alemanya. 

 DINAR: en un restaurant cèntric de la ciutat. 
 TARDA: trasllat a l'aeroport de MUNIC (MUC) per tal d’agafar l’avió 

de retorn a BARCELONA (BCN). 
 SORTIDA:  a les 19:50 h amb el vol LH 1816 de la Cia. LUFTHANSA. 
 ARRIBADA: a les 21:55 h a l’aeroport de BARCELONA.   

                                                                                                                                                                          
* * * 

PREU PERSONA:   
 

1390 €  en hab. doble - Suplement habitació individual:  290 € 
 

Per a inscripcions: Tel. 93-241.41.42  de dilluns a dijous de 9.00 a 18.00 h. 
Divendres de 9.00 a 15.00 h.  Tarda:  616.958.009  ( Pere Costa ) 

 
1r  PAGAMENT “paga i senyal”: DIMECRES 11 d’octubre:   660 € 

2n i últim  PAGAMENT: DIJOUS  26  d’octubre   
 

 “ la Caixa “ ES-34 -2100·3017·0822·0064·1565 
 

• EL PREU INCLOU: 
 

• Trasllat amb autocar d’anada i tornada a l’aeroport de Barcelona. 
• Bitllet d’AVIÓ amb la Cia. LUFTHANSA . 
• Allotjament, esmorzar i sopar al BERGHOF GRAML 3*. 
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• Dinars en ruta: dies 6, 7, 8 i 9.   
• Refrescos, vi, aigua i cafè o infusions per dinar i sopar. 
• Sopar especial i concert clàssic a la Fortalesa de Hohensalzburg. 
• Autocar de luxe durant tot el recorregut. 
• Entrades a museus i recintes històrics. 
• Guia especialitzat de parla hispana. 
• Propines a guia i xofer. 
• Guia acompanyant de Pol Viatges des de Barcelona. 
• Assegurança d’assistència i d’anul·lació. 
 

• EL PREU NO INCLOU: 
 

• Qualsevol cosa no especificada. 
* * * 


