
 

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

08006 Barcelona 
Tel.:0034 93 241 41 42 

info@polviatges.com 
www.polviatges.com 

 

 · Viatge d’ADVENT · Mercats de Nadal · 
· Baden - Württemberg · 

 
STUTTGART - WÜRTTEMBERG - LUDWIGSBURG - ESSLINGEN 

TÜBINGEN - ULM - BADEN-BADEN  (SELVA NEGRA) 
 

- Del dimarts 3 al dissabte 7 de desembre del 2019 - 
 

 DIMARTS  ·  3  ·  BARCELONA -  STUTTGART  -  WÜRTTEMBERG 
 

o MATÍ: a les 12.30 h sortida i trasllat des del Pg. de Gràcia amb Gran Via de 
les Corts Catalanes fins a la Terminal 1 de l’Aeroport de BARCELONA. 

o SORTIDA: a les 15.00 h amb el vol VY1866 de la companyia VUELING. 
o ARRIBADA: a les 17.05 h a l’aeroport de STUTTGART (STR).   
o TOT SEGUIT: passeig pel gran mercat de Nadal d’STUTTGART amb més de 

300 paradetes resplendents i afectuosament decorades, envoltades d'olors de 
ponx i pastissos acabats de fer. Tot això fa que aquest mercat nadalenc sigui un 
dels mercats més bells i grans d'Europa. 

o FINALMENT: trasllat a l’hotel, situat al centre del LAND de BADEN-
WÜRTTEMBERG, a uns 12 km d’STUTTGART, on farem la distribució 
d’habitacions i el sopar. 

 
 
HOTEL GOLDENER PFLUG  3* 
DorfstraBe, 2-6   
71636  LUDWIGSBURG Tel.: +07141 /44 110   https:/www.koehlehotels.de  

 
 
 

 DIMECRES  ·  4  ·  LUDWIGSBURG - ESSLINGEN 
 

o MATÍ: visita a LUDWIGSBURG, a la barroca i porticada plaça Marktplatz 
que acull un mercat de nadal barroc amb una decoració incomparable i un 
ambient hivernal de somni. També farem una visita el Palau Residencial de 
LUDWIGSBURG. 

o DINAR  en ruta.  
o TARDA: anada fins a ESSLINGEN, on visitarem el mercat de nadal medieval, 

ple de malabaristes, comerciants, llençafocs, contacontes i músics que 
s’apoderen del bonic casc antic. Envoltats de les cases medievals d'entramat de 
fusta, els fonedors, soldadors i bufadors de vidre commemoren l'artesania 
d'abans. 
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 DIJOUS  ·  5  ·   TÜBINGEN - ULM  

 
o MATÍ: sortida amb destinació TÜBINGEN, on té lloc el famós Festival de 

Xocolata, amb més de 100 xocolaters de renom internacional que viatgen a 
TÜBINGEN des d'Àfrica, Amèrica del Sud, Amèrica del Nord i Europa, per tal 
de retre homenatge al cacau, enmig del pintoresc teló de fons del seu casc antic, 
on aprofitarem per fer-hi una bona passejada.   

o DINAR: en ruta.  
o TARDA:  anada fins a ULM, on farem una visita a la majestuosa i espectacular 

catedral amb la torre d'església més alta del món, el romàntic Barri dels 
Pescadors, amb els petits ponts i carrers estrets, i, per descomptat, el Mercat de 
Nadal, situat als voltants de la catedral, amb 130 paradetes decorades amb 
molt d'afecte de manera artesanal amb motius nadalencs clàssics i amb 
atraccions  de caire familiar, com el Bosc de Contes de Fades, el betlem vivent, 
amb animals reals, i uns cavallets per a la mainada. 

 
 DIVENDRES  ·  6  ·    BADEN-BADEN - SELVA NEGRA 

 
o MATÍ: sortida amb destinació BADEN-BADEN. Situada al nord de la Selva 

Negra, és una ciutat balneària per excel·lència i un delit de jardins i grans viles. 
Aquí descobrirem les ruïnes romanes, el recinte d'un dels banys termals més 
antics d'Alemanya i el famós i elegant Casino. Envoltat per les muntanyes de la 
Selva Negra, el tradicional Christkindelsmarkt BADEN-BADEN i les seves 
nombroses atraccions ens atraparan com si es tractés d'un conte de fades 
d'hivern molt especial. L'aroma del vi calent i del pa de gingebre ens 
acompanyaran durant el nostre passeig per més de 100 paradetes acuradament 
decorades.  

o DINAR: en un cèntric restaurant d'aquesta ciutat.  
o TARDA: després de gaudir de tot l'enrenou retornarem a LUDWIGSBURG. 

 
 DISSABTE  ·  7  ·    LUDWIGSBURG - STUTTGART - BARCELONA 

 
o MATÍ: visita a l'espectacular Museu de la MERCEDES-BENZ, on 

descobrirem la història automobilística fins a dia d’avui: des del primer cotxe 
patentat al món fins al vehicle d'hidrogen d'aquest mil·lenni. 

o DINAR: en un popular restaurant. 
o TARDA: trasllat a la Terminal 3 de l’aeroport de STUTTGAR (STR). 
o SORTIDA:  a les 17.50 h amb el vol VY1867 de la companyia VUELING. 
o ARRIBADA: a les 19.45 h a l’aeroport de BARCELONA.                                                                                                                                        
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PREU PERSONA:   
1.420 €  en hab. doble - Suplement habitació individual:  285 € 

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) 

DATA PAGAMENT: DIMARTS 12 de NOVEMBRE:    
 “ 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 companyia VUELING . 
• Allotjament, esmorzar i sopar a l’HOTEL GOLDENER PFLUG  3*. 
• Dinars en ruta: dies 6, 7, 8 i 9.   
• Refrescos, vi, aigua i cafè o infusions per dinar i sopar. 
• Autocar particular 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. 


