
 
 Els Mercats de Nadal de Flandes 

Brussel·les, Bruges i Gant Anvers, Malines i Lovaina 
 Les Il·luminacions de Nadal i les  Tradicions Nadalenques de Bèlgica  Especial  Pre Nadal AMICS DE LA UNESCO DE BARCELONA 

Del 09 al 13 de Desembre 2015 
 

Són Ciutats d’Art i d’Història!  Flandes gaudeix d’un sorprenent patrimoni històric, així com d’encantadors barris medievals i romàntics canals. Poques regions reuneixen tanta bellesa i interès cultural a un radi de tan sols cinquanta quilòmetres.  Aquesta ruta ens permetrà conèixer les passes de l’Emperador Carles V i assaborir les magnífiques tradicions nadalenques en aquestes dates tant especials… 
DIA: 09 DES 2015 LLOC: APT BCN, T1 HORA: 07,35 

 

DIA 1· BARCELONA – BRUSSEL·LES (MERCATS DE NADAL) DIA 2 · VISITEM GANT I EL CASTELL DE GRAVENSTEEN DIA 3 · VISITEM BRUGES I ELS SEUS MERCATS DE NADAL DIA 4 · VISITEM ANVERS I MALINES DIA 5 · VISITEM LOVAINA – BARCELONA    
PREU PER PERSONA HABITACIÓ DOBLE: 1.050 € 

SUPLEMENT CAMBRA INDIVIDUAL: 200 EUR 
 El Preu Inclou:  El Preu No Inclou: 
Bitllets Aeris Anada/Tornada en Classe Turista Taxes Aèries Assegurança d’Assistència en Viatge Hotel 4**** Règim de Pensió Completa Trasllats en autocar privat en destinació Guia Acompanyant des de Barcelona Excursions, Entrades i Guies Locals indicats  

Tot tipus de Begudes Tot tipus d’extres Tot allò No Especificat   Assegurança OPC Cancel.lació 30 EUR   Grup Mínim 25 participants  
 Visites de Temàtica Cultural Incloses: 

Visita guiada de Brussel·les i els seus Mercats de Nadal · Visita guiada de Bruges i els seus Mercats de Nadal · Visita guiada de Gant i el Castell Medieval de Gravensteen · Visita guiada d’Anvers · Visita guiada de Malines · Visita guiada de Lovaina 
  INFORMACIÓ I RESERVES:  AMICS DE LA UNESCO DE BARCELONA 

 Organització Tècnica: Viatges Kulturalia GC 1377 · Diputació, 237 7è 1a · 08007 Barcelona · Telf 934 961 467 · www.kulturalia.es  
 



Els Mercats de Nadal de Flandes  ·   Del 09 al 13 de Desembre 2015 
 DIA: 09 DES 2015  LLOC: APT DE BCN, TERMINAL 1  HORA: 07,35 h.  

DIA 1 BARCELONA – BRUSSEL·LES I ELS SEUS MERCATS DE NADAL 
Presentació a l’Aeroport de Barcelona a les 7,35 matí (2 hores abans del vol). Facturació dels equipatges i cap a Brussel·les. Arribada i assistència dels nostres corresponsals, trasllat al centre per dinar en un restaurant local. Tot seguit gaudirem d’una interessant panoràmica per assolir la primera presa de contacte amb aquesta noble ciutat, capital del país. Hi destaquen la seva senyorívola Grand Place i emblemàtica Torre municipal, Maneken-Pis, El Gran Palau Reial, Catedral gòtica de Sant Miquel i Santa Gúdula, així com les famoses Gal·leries reials de Saint-Hubert, la meravellosa Nôtre-Dame du Sablon, el Parlament Europeu, el Palau i els Jardins del Cinquantenari.  Aprofitarem per descobrir a la Plaça de la Borsa, la Plaça Santa Caterina i al llarg del mercat de peix els magnífics MERCATS DE NADAL DE BRUSSEL·LES. Sopar i allotjament a l’hotel.   
DIA 2 VISITEM GANT I EL CASTELL DE GRAVENSTEEN 
Aquest matí visitarem una altra de les històriques ciutats de Bèlgica, Gant. Farem una extensa visita guiada al barri antic que manté el seu caràcter medieval i, com Bruges, és Patrimoni Mundial de la Humanitat. Fou ciutat natal de l’emperador Carles V, en tots els racons s’hi respira un aire imperial, amb cases ennoblides, palauets, canals encisadors, on hi destaquen molt especialment la Catedral de Sant Bavó i el seu meravellós “políptic del corder místic”, obra dels germans pintors Van Eyck, així com la Torre de la Casa Consistorial, imponent i que alhora mostra el gran poder civil de la ciutat. Cal no oblidar la petita església de Sant Nicolàs i les nombroses cases gremials de típic estil flamenc. Al migdia, dinar en un acreditat restaurant local. A la tarda, visitarem el magnífic Castell de Gravensteen, meravellosa fortalesa medieval del segle XIII com a residència dels Comtes de Gant, situada al bell mig de la ciutat, és envoltada d’un fossar d’aigua; podrem descobrir les seves muralles, la torre de l’homenatge i les diferents sales comtals, així com les presons i una exposició important d’armes. Breu temps lliure i retorn a Brussel·les. Sopar i allotjament a l’hotel.   
DIA 3 VISITEM BRUGES I ELS SEUS MERCATS DE NADAL  
Visita de Bruges amb guia local, ciutat emblemàtica de Flandes, Patrimoni de la Humanitat des de l’any 2000, banyada per nombrosos canals d’aigua, on un extens ventall de monuments històrics i artístics ens traslladen a l’època sumptuosa de la cultura flamenca a través dels seus imponents edificis com la Begijnhof o antiga residència de les Beguines, la Casa consistorial o Stadhuis, l’antic Palau de Justícia o Gerechtshof, la imponent Gran Plaça del Mercat i l’excepcional Catedral de Sant Salvador, etc. Dinar al centre de la ciutat. A la tarda, visitarem els famosos MERCATS DE NADAL, al voltant de la Grote Markt, amb el seu campanar il·luminat i una immensa exposició de figures de gel. La Crown Place també té una bona mostra de productes d’artesania amb motius nadalencs. Retorn a l’hotel, sopar i allotjament.  
DIA 4 VISITEM ANVERS I MALINES  
Sortida cap a Anvers, magnífica ciutat portuària situada a l’estuari del riu Escalda, on farem una interessant visita guiada a la Grote Markt, també a la fabulosa Catedral amb les seves pintures, obra del genial i universal Rubens, així com a les restes arqueològiques de la fortalesa medieval. Acabades les visites, dinar en un restaurant local. A la tarda, sortida a la ciutat de Malines, seu primada episcopal de Bèlgica, per veure l’exterior del famós Palau Gerechtshof, residència de Margarida d’Àustria, d’estil gòtic i renaixentista, amb dependències i sales nobles que reflecteixen la sumptuositat i el luxe de la vida capriciosa de l’aristocràcia. També veurem La Grote Markt, amb l’excepcional Palau del Consell i la singular Catedral de Sant Rombauld, amb la imponent i vertiginosa torre de 97 metres d’alçada. Retorn a l’hotel. Sopar i allotjament. 



 
DIA 5 VISITEM LOVAINA – BARCELONA 
Aquest matí ens desplaçarem a la veïna població de Lovaina, ciutat històrica i de llarga tradició universitària on s’hi troba el Stadhuis, elegant edifici d’estil gòtic brabantí, juntament amb la Col·legiata de Sant Pere, del mateix estil i belles proporcions, i l’antic Castell de Van Arenberg, actualment seu de les dependències universitàries de la ciutat. Acabada aquesta interessant visita, retorn a Brussel·les, on durem a terme el dinar de comiat en un restaurant local. A la tarda, disposarem de breu temps lliure i, a una hora indicada, trasllat a l’Aeroport de Brussel·les. Facturació dels equipatges i volem de tornada a Barcelona. Arribada al Prat i final del viatge i dels nostres serveis tot desitjant que hagin gaudit de la seva estada a Flandes… 

 
 PLA DE VOLS PROVISIONAL BRUSSELS AIRLINES 

09/12/15 SN3696 Barcelona – Brussel·les 09h35 – 11h40 
13/12/15 SN3705 Brussel·les – Barcelona 18h45 – 20h40 

    INFORMACIÓ I RESERVES:  AMICS DE LA UNESCO DE BARCELONA 
 
 Organització Tècnica: Viatges Kulturalia GC 1377 · Diputació, 237 7è 1a · 08007 Barcelona · Telf 934 961 467 · www.kulturalia.es 

 
 


