VIENA

Mercats i concert

de Nadal

Del 1 al 4 de desembre 2022

Viena, també coneguda com a capital cultural d'Europa, és una metròpoli amb encant, vitalitat i estil únic.
Podrem passejar per carrerons estrets o medievals o per les places imperials, veurem el Palau de
Schönbrunn seguint les empremtes de Sissi i l'emperador Franz Josef i admirarem la majestuosa
arquitectura al llarg del bulevard Ring. Viena té una animada i vasta gamma d'atraccions culturals: festivals
de dansa, òpera o opereta, exposicions i concerts essent sinònim de música durant segles, on hi van viure
Mozart, Beethoven, Schubert i Johann Strauss. Aquest patrimoni musical excepcional s'ha conservat fins als
nostres dies i el gaudirem assistint a un concert de música clàssica i visitant l’Òpera Estatal. I finalment en
plena època d’Advent podrem descobrir els seus diferents i animats mercats de Nadal.
Dijous, 1 desembre 2022 EL PALLARS – BARCELONA – VIENA

Del Pallars a Viena en vol directe i panoràmica de la ciutat – Mitja pensió

Trasllat en autocar per qui hagi escollit baixar des del
Pallars a l’aeroport.
09.30 h Encontre de tot el grup a l’aeroport de Barcelona
Terminal 1 i procedirem a la facturació de l’equipatge i a
l’embarcament al vol directe amb sortida a les 11.35 h i
arribada a Viena a les 14 h. Degut a aquest horari el dinar
serà per compte de cada ú, podent portar entrepans i
menjar-los a l’avió.
Després de recollir el nostre equipatge, agafarem un bus i
iniciarem la visita panoràmica a la ciutat acompanyats
d’un guia local.
Els monuments més importants de Viena els esperen!
Començarem amb l'avinguda Ringstrasse que té més
edificis històrics que qualsevol altra. Veurem l'Òpera, els
museus de Belles Arts i Ciències Naturals, la Porta dels
Herois, el Parlament, l'Ajuntament, la Universitat, el
Teatre Nacional i l'Església Votiva. Creuant el riu Danubi
veurem la seu de l'ONU a Viena i la part de la ciutat
“Viena moderna” ens aproparem a la casa de

“Hundertwasser” – casa de colors – construït pel famós
arquitecte/pintor Friedrich Stowasser. Continuarem cap al
palau barroc de Belvedere, on tindrem una bella
panoràmica dels seus jardins i de Viena.
Sopar i allotjament a l’hotel.
Divendres, 2 desembre 2022 – VIENA: Palau de Schönbrunn +
Òpera estatal + Concert música clàssica
Visites i concert – Mitja Pensió
Després d’esmorzar i acompanyats pel nostre guia local, ens
dirigirem al Palau de Schönbrunn. Iniciant la visita contemplant
la façana de l'edifici us començarem a desvetllar la història
d'aquesta antiga residència d'estiu dels Habsburg.
Després d'una introducció, accedirem al palau per fer una visita
guiada per les diferents sales sorprenent-nos davant l'opulència i
el luxe que desprenen. Travessarem més de 20 estades, la
majoria d'un recarregat estil rococó.
Descobrirem com va viure la família imperial en espais com el
Saló Xinès Circular, el Saló de l'Esmorzar, el Saló de Cerimònies
i molt més. Us encantarà passejar per la Gran Galeria, utilitzada
per celebrar els banquets que té més de 40 metres de llarg!
Després culminarem el tour fent una visita guiada per l'Òpera
Estatal de Viena, en què seguirem contagiant-nos del gust
austríac per la música visitant el pati de butaques i la zona de
l'escenari, un dels “temples operístics” més famosos del món.
Dinarem en un restaurant local, per després disposar una mica
de temps lliure al centre i visitar la Catedral de Sant Esteve.
Sobre les 19 h ens prepararem per assistir a un concert de
música clàssica en una de les sales de Viena. Retorn a l’hotel.
(Aquest dia no està previst sopar degut a l’horari que tenen
habitualment els concerts, per tant caldrà berenar fort !).
Allotjament a l’hotel.
Dissabte 3 desembre 2022 – VIENA – Dia lliure per visitar els mercats de Nadal
Temps lliure – Pensió completa
Esmorzar a l’hotel. Dia lliure i dinar en un restaurant local.
La màgia de l'Advent es respira per gairebé tota la ciutat: l'ajuntament, les places, els palaus i els carrerons celebren
amb gran alegria aquesta època tan especial.
Els mercats nadalencs a Viena són veritablement una tradició mil·lenària. Els precursors dels esdeveniments actuals
es remunten a l'Edat Mitjana quan el 1298 Albrecht va concedir als ciutadans de Viena el privilegi de tenir un
mercat de desembre. Des d'aleshores, el caràcter i prevalença d'aquests mercats ha canviat considerablement. Avui
dia, es venen una gran varietat de regals de temporada i es gaudeix d´un ambient d´Advent.

Mercat de Nadal tradicional de Christkindlmarkt
A la plaça de l’Ajuntament s'instal·la el Mercat "Christkindlmarkt", convertint-la en un autèntic lloc màgic d’Advent
Mercat de Nadal artesanal a la Pça. Sant Carles
El petit i acollidor Mercat de Nadal de Karlsplatz està situat en un bonic escenari davant de l'església de Sant Carles.
Tots els productes gastronòmics que s'hi ofereixen són biològics.
Mercats al Palau de Schönbrunn
Res més imperial que aquest mercadet nadalenc situat al pati del Palau de Schönbrunn, patrimoni de la Humanitat.
Mercat de Nadal a l'Spittelberg

Aquest Mercat de Nadal de Spittelberg es caracteritza per oferir productes artesans com a objectes d'art, ceràmica,
joies de plata, esmalt i llautó. Aprofiteu per menjar en un dels seus restaurants.
Mercat de Nadal al Palau del Belvedere
Aquest mercat nadalenc del Belvedere se situa en un ambient imperial. A més de l'escenari barroc que l'envolta,
també es poden admirar els bells jardins del Belvedere. L'edifici de dalt és una de les principals atraccions de Viena i
alberga una pinacoteca amb el famós quadre del "petó" de Gustav Klimt.
Mercat nadalenc a Maria-Theresien-Platz
Està situat entre els museus d'història de l'art i d'història natural. Durant l'Advent al voltant de 60 parades
s'aixequen aquí oferint artesania tradicional i idees originals per regalar.
Mercat de Nadal "Altwiener Christkindlmarkt"
L'antic mercat de Nadal "Altwiener Christkindlmarkt" situat a la plaça Freyung, al nucli antic de la ciutat, està
compromès amb la tradició. Tornada a l’hotel sopar i allotjament.

Sopar i allotjament a l’hotel.

Diumenge 4 desembre 2022 – VIENA – BARCELONA
Esmorzar a l’hotel i temps lliure fins a les 11:30 h que ens traslladàrem a l’aeroport de Viena per procedir als tràmits
de facturació i equipatge per embarcar en vol directe a les 14.45 h cap a Barcelona. Arribada a les 17:10 h. Trasllat
cap al Pallars. Fi del viatge.

PREU PER PERSONA (en habitació doble) ............................1.135 €
Amb transport des de Pobla i Tremp + 75 €

Suplement habitació individual......255 €

SERVEIS INCLOSOS:
 Bitllets d’avió Barcelona –Viena –Barcelona
 3 nits d’estada a Viena hotel de 4**** cèntric
 Taxes d’estada
 2 sopars (begudes no incloses)
 2 dinars en restaurants locals (begudes no incloses)
 Servei de guia acompanyant des de Pobla
 Assegurança de viatge amb cobertura de cancel·lació*
VISITES:
Panoràmica ciutat de Viena
Visita al palau de Schönbrunn
Visita a l’Òpera de Viena
Visita als Mercats d’Advent de Viena
Concert música clàssica

DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ: 25 Octubre 2022
*Sortida garantida amb un mínim de 20 persones

TEL. 973 681 518
info@pirineuemocio.com

