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Viatge a SUÈCIA 
“Seguint els passos dels vikings” 

 

· Del dissabte 8 al dissabte 15 de juny del 2019 · 
 
 

 DISSABTE   ·  8  ·  · BARCELONA · ESTOCOLM · 
 
 Matí:   a les 9.00 h sortida amb autocar pel trasllat des del Passeig de 

Gràcia amb Gran Via de les Corts Catalanes fins a la Terminal 1 de 
l’aeroport de BARCELONA. 

 Sortida:  a les 11:55 h amb el vol VY 1265 de la companyia VUELING. 
 Arribada:  a les 15:35 h a l'aeroport d'ESTOCOLM-ARLANDA (ARN). 
 Tot seguit: trasllat a l'hotel d'ESTOCOLM, però abans d’arribar-hi 

farem una parada a Skinnarviksberget, un dels millors miradors de la ciutat 
d’ESTOCOLM, situat en un monticle prop de la riba del llac Mälaren a 
l'illa de Södermalm, des d’on gaudirem d’una de les millors vistes a Gamla 
Stan i de la silueta urbana de la ciutat. Un cop a l’hotel farem la distribució 
de les habitacions i seguidament el sopar.   

 
L’allotjament, l’esmorzar i el sopar serà cada dia al: 
HOTEL SCANDIC MALMEN 
Götgatan, 49 - 51 
10266  STOCKHOLM 
Tel. +46 8 51734700  www.scandichotels.com 

 
 

 DIUMENGE  · 9 ·   · CIUTAT D’ESTOCOLM ·   
 
 Matí:   després d’esmorzar començarem la nostra activitat del dia amb 

una visita detallada, amb guia local, a la ciutat d'ESTOCOLM,  fent un 
recorregut per les principals atraccions turístiques i històriques d’aquesta ciutat, 
començant amb la visita a l'Ajuntament (Stadshuset), que, juntament amb la 
torre de les tres corones, és una de les edificacions més belles i simbòliques de la 
ciutat d'estil romàntic suec, on cada any s'hi celebra el banquet posterior al 
lliurament dels premis Nobel; i seguirem pels atractius carrerons empedrats i 
edificis d’alegres colors que conformen el casc antic anomenat Gamla Stan, la 
ciutat entre els ponts. 

 Dinar:   en un restaurant de la zona. 
 Tarda:   reprendrem la visita amb un recorregut pels carrerons empedrats  i 

llocs que envolten el Palau Reial, el Parlament, la Catedral de Sant Nicolau i la 
Casa dels Nobles.  
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 DILLUNS  · 10 ·   · PALAU de DROTTNINGHOLM · ART METRO ·    

 
 Matí:  avui ens dirigirem cap a l'illa de LOVÖN per tal de visitar una de 

les joies més preuades d'ESTOCOLM, amb més de 450 anys d'història: és el 
Palau de DROTTNINGHOLM, un dels grans palaus de Suècia i l'actual  
residència de la família reial, el qual, per la seva grandiositat, forma part del 
Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO. D'aquest lloc entranyable, cal 
ressaltar-ne l'encantador teatre barroc, original del s. XVIII i una de les joies 
d'aquest gènere on encara avui dia s'hi fan representacions; la capella reial, amb 
el seu preciós orgue d'època; el pavelló xinès, d'estil rococó francès amb una 
decoració basada en motius d'art xinès; i els extensos jardins d'estil barroc i 
anglès.  

 Dinar:  en un restaurant de la zona. 
 Tarda: retornarem a ESTOCOLM en una petita embarcació que ens 

durà fins al centre de la ciutat, i un cop allí ens endinsarem en algunes de les 
estacions més originals i boniques del metro per tal de conèixer, admirar i 
contemplar el que anomenen ART METRO. Parlem d'una gegantina galeria 
d'art a les més de 90 de les 110 estacions de metro de la ciutat, que estan 
decorades amb diferents obres d'art: escultures, pintures, inscripcions i relleus 
fetes entre els anys 50 i el 2000,  realitzades per més de cent artistes.  

 
 DIMARTS  · 11 ·  · ESTOCOLM · VASA ·  SKANSEN  ·  

 · MUSEU NÒRDIC · 
 
 Matí:  sortida amb destinació a l'illa de DJURGÅRDEN, on 

començarem la nostra activitat amb la visita al museu VASA, on s'hi troba 
l'única nau de guerra del segle XVII que ha sobreviscut fins als nostres dies, tot 
un tresor que, gràcies a una acurada i llarga restauració, ha permès obtenir 
pràcticament la seva estructura original i els seus centenars d'escultures tallades. 
Seguidament, visitarem el museu SKANSEN, un espai a l'aire lliure creat a 
finals del segle XIX amb la finalitat de mostrar i transmetre la forma de vida de 
la societat sueca durant els últims segles, i amb l'afegit d'un zoològic obert on hi 
podrem observar i veure gran part dels animals que habiten a la regió, en un 
entorn natural de gran bellesa.  

 Dinar:  en ruta.  
 Tarda:  visitarem el MUSEU NÒRDIC: el més gran museu d'història 

cultural de Suècia. Situat en un imponent palau d'estil renaixentista, és un lloc on 
s'hi expliquen històries sobre la vida i la gent de la regió nòrdica, des de finals de 
l'Edat Mitjana fins als temps contemporanis. El museu també alberga una 
exposició sobre els SAMI o LAPONS, una població indígena que encara viu al 
nord de la península escandinava. 
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 DIMECRES  ·  12  ·   · ESTOCOLM · BIRKA ·   
 
 Matí:  sortida cap al centre de la ciutat d'ESTOCOLM, anomenada 

popularment com la Venècia del nord, on pujarem en una petita embarcació que 
ens durà per les tranquil·les agües del llac Mälaren, fins a arribar a l'illa de 
BJÖRKÖ, on visitarem un dels tres centres vikings més importants dels països 
escandinaus, ubicat a la petita ciutat de BIRKA, que forma part del Patrimoni 
de la Humanitat de la UNESCO. 

 Dinar:  en un restaurant d'aquesta zona. 
 Tarda:  acabarem de recórrer els antics camps vikings i visitarem el 

museu local on es troben alguns dels objectes que van ser trobats en les diferents 
excavacions fetes en aquets indrets, i també hi ha una petita rèplica d'un poblat  
amb diversos vaixells vikings, corrals i decoració a mida real que ens mostra, 
talment, com es vivia en l' època dels vikings. 
De tornada, gaudirem d'aquest passeig relaxant en vaixell tot admirant la 
vegetació i la natura d'aquest arxipèlag i de les illes que formen el conjunt de la 
ciutat d'ESTOCOLM.  

 
 

 DIJOUS   ·  13  ·  · ESTOCOLM · UPPSALA ·  SIGTUNA ·   
 
 Matí:  sortida amb destinació a la ciutat d'UPPSALA, situada al centre 

de Suècia i famosa per ser la principal i més antiga seu de la Universitat a 
Escandinàvia,  fundada el 1477. També gaudirem d'una visita panoràmica de la 
ciutat i visitarem la seva majestuosa catedral d'estil gòtic, amb les esveltes torres 
de gran alçada, considerada la més gran del nord d'Europa. També coneixerem 
la Biblioteca Universitària d'UPPSALA i GUSTAVIANUM, l'edifici més antic 
de la Universitat amb el seu antic teatre anatòmic, un dels més antics del món. 

 Dinar:  en ruta. 
 Tarda:  de tornada a la ciutat d' ESTOCOLM  farem una parada a 

SIGTUNA, una petita població situada al costat del llac Mälaren, amb un 
encant especial, tant per les seves ruïnes vikingues i medievals com per les seves 
cases amb encant i el seu passeig al costat del llac, des d'on podrem gaudir  
d'unes vistes impressionants. 

  
 

 DIVENDRES  · 14  ·   · ESTOCOLM · RUNRIKET · VÄSTERAS ·  
    · ANUNDSHÖG · 

 
 Matí:  ens dirigirem cap a la zona anomenada RUNRIKET: el Regne de 

la Runa, localitzat entre els municipis de TÄBY i VALLENTUNA, al nord 
d'ESTOCOLM. Allí es troba el més gran assentament de pedra rúnica 
conservada del món. Farem una passejada per aquest bell paratge situat enmig 
d'una zona boscosa al voltant del llac Vallentunasjön,  tot explorant la història 
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del lloc i veient diferents exemplars i tipus de roques rúniques, adornades amb 
missatges escrits en alfabet rúnic amb el qual es comunicaven els vikings.  

 Dinar:  en ruta.  
 Tarda:   ens dirigirem cap a VÄSTERÅS, una de les ciutats més antigues 

de Suècia situada en l'estuari del petit rierol Svartån, que creua la ciutat cap al 
llac Mälaren, on farem un tomb per la ciutat tot contemplant els edificis més 
antics que es conserven actualment als voltants del rierol i de la seva petita 
catedral.  
A continuació, visitarem ANUNDSHÖG, un antic i espectacular túmul funerari 
de grans dimensions, datat entre l'Edat del Bronze i l'Edat del Ferro tardana, on, 
al costat, s'hi troben dos grans monòlits de pedra en forma de vaixell. Durant 
segles, aquesta zona es va erigir com a centre cultural de tota la regió oest de 
Mälardalen. 

 
 

 DISSABTE  · 15 ·  · ESTOCOLM · BARCELONA ·  
 
 
 Matí:  després d'esmorzar a l'hotel i fer el check out, de nou ens 

dirigirem al Gamla Stan, el cor històric de la ciutat, on tindrem una estona de  
 
temps lliure i aprofitarem per fer la visita a l'antic edifici de la Borsa 
d'ESTOCOLM, que avui dia és la seu de l'ACADÈMIA SUECA i del 
MUSEU NOBEL, que acull una mostra permanent dels populars premis.  

 Dinar   en un cèntric restaurant.  
 Tot seguit:  trasllat a l'aeroport d'ESTOCOLM-ARLANDA (ARN). 
 Sortida:  a les 16.15 h amb el vol VY 1266 de la companyia VUELING. 
 Arribada: a les 19.50 h a BARCELONA (BCN) Terminal 1.  

 
* * * 

PREU:  2.650 €  per persona en habitació doble - Suplement individual:  725 € 
 

Per a inscripcions, truqueu al tel. 93 241 41 42 de dilluns a dijous 
de 9.00 a 18.00h. i divendres de 9.00 a 15.00h o bé al 616 958 009 (Pere) 

 
       1r  TERMINI de PAGAMENT INSCRIPCIÓ:  dimecres 3 d’abril   950 € 

 2n i ÚLTIM  TERMINI de PAGAMENT: dijous 2 de maig 
 

CaixaBank  “la Caixa“  ES34 - 2100·3017·08·2200641565 
 

* * * 
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 EL PREU INCLOU: 
 

 Trasllat en autocar d’anada i tornada a l’aeroport de Barcelona T-1. 
 Bitllet d’AVIÓ amb la companyia VUELING. 
 Allotjament en regim de ½ pensió  a l’HOTEL SCANDIC MALMEN 

d'ESTOCOLM. 
 Dinars en ruta.   
 Refrescos, aigua i cafè o infusions per dinar i sopar. 
 Autocar durant tot el recorregut. 
 Entrades a museus i recintes històrics inclosos en la programació. 
 Tots els passeigs en barca pels diferents llacs inclosos en la programació. 
 Guia especialitzat de parla hispana. 
 Propines del guia i xofer. 
 Guia acompanyant de Pol Viatges des de Barcelona. 
 Assegurança d’assistència i anul·lació. 

 
 EL PREU NO INCLOU: 

 
 Qualsevol cosa no especificada. 

 
* * * 


