
  

 
 
 

 
· Viatge d’ADVENT a FLANDES · 

Regió federal de Bèlgica   
LOVAINA – GANT – ANVERS – MALINES 

 

- Del dijous 8 al dilluns 12 de desembre del 2022 - 
 

 DIJOUS  ·  8  ·  BARCELONA – BRUSSEL·LES – ANVERS  
 

 MATÍ: a les dotze (11.45 h) sortida i trasllat des de C/Provença, 273 (entre Pau Claris i 
Pg. de Gràcia, a tocar de l’edifici de la Pedrera). Actual parada oficial d’autocars, fins a la 
Terminal 1 de l’Aeroport. 

 SORTIDA: a les 15.20 h amb el vol SN3704  de la companyia Brussels Airlines 
 ARRIBADA: a les 17.30 h a l’aeroport de BRUSSEL·LES (BRU).   
 TOT SEGUIT: trasllat a l’Hotel NH de la ciutat ANVERS, on farem la distribució 

d’habitacions i el sopar. 
 
 l’HOTEL NH COLLECTION CENTRE 4* 

Pelikaanstraat, 84  
2018 ANVERS - FLANDES 
Tel.: +32 344 60 330   nhcollectionantwerp@nh-hotels.com  
Nota: els sopars es faran cada dia al restaurant de l’Hotel.  

 
 DIVENDRES  ·  9  ·  Visita a la ciutat d’ANVERS 
 
 MATÍ: visita guiada al centre històric de la ciutat d’ANVERS, amb la seva majestuosa 

Gran Plaça, envoltada d’edificis de diferents gremis i corporacions de mitjans del s. XVI, 
tots ells d’estil renaixentista, on ressalta el de l’Ajuntament per la seva bellesa, els voltants 
de la catedral i la Casa Museu de Rubens. D’aquesta ciutat cal destacar la indústria de la 
talla del diamant i el fet de ser la llar de grans i emblemàtics pintors barrocs, com Peter Paul 
Rubens i Anthony Van Dyck.  

 DINAR: en un cèntric restaurant de la ciutat.  
 TARDA: visita guiada al recentment obert REIAL MUSEU de BELLSES ARTS 

d’ANVERS (KMSKA), després de molt de temps, tancat per reformes, un dels museus 
més rics d’Europa en pintures de l’escola flamenca. 

 
 DISSABTE  ·  10  ·  Visita a la ciutat de LOVAINA 

 
 MATÍ: visita a l’Abadia de St. Park, fundada el 1.129 pel duc Godfrey i la millor 

concervada de tota Bèlgica. Posteriorment, visitarem el centre històric de LOVAINA, una 
ciutat on ressalta el magnífic edifici de l’Ajuntament, una joia de l'estil gòtic, situat a la 
plaça del gran mercat, des d’on es pot admirar l'Església de Sant Pere. 

 DINAR  en un cèntric restaurant d’aquesta ciutat. 
 TARDA: acabarem de donar un tomb per admirar l’impressionant edifici de la Biblioteca 

Municipal, d’estil renaixentista flamenc, el Mercat de Nadal Medieval i copsarem els dos 



  

 
 
 

ambients que, avui en dia, encara la fan famosa com són: la fàbrica de cervesa creada al 
segle XVII que ara és propietat d'Inbev, fabricant de Stella Artois i la Universitat,  una de 
les més antigues d'Europa (KU Leuven), fundada el 1425, que segueix sent el que li dona 
gran part del seu caràcter actual. 

 
 DIUMENGE  ·  11  ·    Visita ciutat GANT 

 
 MATÍ: visita a la ciutat de GANT, la joia flamenca, assentada entre dos rius que la 

serpentegen. Començarem amb la visita a la majestuosa i espectacular catedral i el seu nou 
Centre de Visitants de l’Anyell Místic de la Catedral de Sant Bavó, un tresor, obra dels 
germans van Eyck, també coneguda com el Políptic de Gant. Una obra mestra amb una 
sensació de profunditat i perspectiva incomparable. 

 DINAR: en un cèntric restaurant d’aquesta ciutat. 
 TARDA:  seguirem la nostra estada tot gaudint dels edificis medievals com l'impressionant 

Ajuntament i la plaça major, on hi trobarem el mercat de Nadal, el contemporani Palau de 
Justícia i fins a nombroses joies d'estil Art Nouveau. Per acabar el día, visitarem el Museu 
de Belles Arts de Gant (MSKA), que compta amb més de 600 obres de pintura i escultura 
europees, gravats i tapissos des de l'Edat Mitjana. 

 
 DILLUNS  ·  12  ·    Visita a la ciutat de MALINES – BARCELONA 

 
 MATÍ:  visita guiada a la petita i pintoresca ciutat de MALINES, declarada 

Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, per ser molt rica en patrimoni cultural, amb 
molts edificis i monuments catalogats, entre els quals destaca la gran església gòtica que 
domina la gran plaça, amb el seu alt campanar i envoltada de petits carrerons plens d’encant. 

 DINAR:  en un cèntric restaurant d’aquesta ciutat. 
 TARDA:  trasllat a l’aeroport de BRUSSEL·LES/ZAVENTEM (BRU).  
 SORTIDA:  a les 18.25 h amb el vol SN3705 de la Cia. Brussels Airlines. 
 ARRIBADA: a les 20.25 h a l’aeroport de BARCELONA i trasllat fins al lloc d’origen 

del viatge.                                                                                                                                                                                                                    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Per a inscripcions Tl. 932 414 142 de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00h.   

Tarda:  616.958.009  (Pere Costa) 
* * * 

PREUS: (per persona en habitació doble) + (Suplement individual: 225,--€) 
o Preu calculat entre 11/15 persones: 1.989,--€ 
o Preu calculat entre 16/20 persones: 1.850,--€ 

1r.  Pagament inscripció: fins el  DIVENDRES 21  d’octubre: 795,-- € 
2n.  Pagament fins el DIMARTS 22 de novembre 

 “ la Caixa “ ES34 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 Brussels Airlines. 
• Allotjament, esmorzar i sopar a l’Hotel NH COLLECTION CENTRE 4* 
• Cia. autocar local, durant tot el recorregut. 



  

 
 
 

 
 

• Dinars en ruta.  
• Refrescos, vi, aigua i cafè o infusions per dinar i sopar. 
• 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. 
 


