
 

 

 

 

  

 

DIVENDRES 4 DESEMBRE: GIRONA-MULHOUSE 

Sortida de Girona i rodalies a primeres hores del matí. Parada en ruta per dinar. Arribada a 

Mulhouse, sopar i allotjament. 

 

DISSABTE 5 DESEMBRE: LA RUTA DEL VI-COLMAR-EGUISHEIM 

Esmorzar. Visita a diversos poblacions que composen la ruta del vi d'Alsàcia. Eguisheim i 

Riquewihr. Dinar. Visita de Colmar on veurem els seus carrers de cases entramades i la 

petita Venècia i el seu mercat de Nadal. Sopar i allotjament. 

 

DIUMENGE 6 DESEMBRE: FREIBURG-MULHOUSE 

Esmorzar i sortida cap a Freiburg capital de la Selva Negra. Dinar. A la tarda temps lliure a 

Mulhouse on podrem visitar el mercat de Nadal. Sopar i allotjament. 

 

DILLUNS 7 DESEMBRE: STRASBOURG 

Esmorzar. Excursió de tot  el dia a la capital de l’Alsàcia (seu del consell Europeu). Visita amb 

guia local de la ciutat: La catedral, la "petite France", l’orangerie i també el tradicional 

mercat. Dinar. Temps lliure per gaudir dels diferents mercats nadalencs de la ciutat. Sopar 

típic alsacià amb una vetllada folklòrica en directe on podrem conèixer les típiques danses 

alsacianes interpretades per un grup de la regió. Allotjament. 

 

DIMARTS 8 DESEMBRE: MULHOUSE-GIRONA 

Esmorzar i viatge de tornada. Parada en ruta per dinar. Continuació fins als punts d'origen. 

 

Preu per persona en habitació doble:    680€ 

Suplement Individual :                                100€ 

 

Inscripcions: A la mateixa Agencia previ pagament de 100€ per persona. Els seients es donaran per 

rigorós ordre de pagament. La resta es pagarà com a límit el dia 21 de Novembre 2015. 

 

El viatge inclou: Viatge en còmode autocar amb totes les excursions assenyalades,Guia  

acompanyant, Guia local a Strasbourg i Freiburg  i a la Ruta del vi. Pensió Completa des del 

dinar del dia 4 fins al dinar del dia 8 (aigua i vi als àpats). Estada a Mulhouse en cèntric  

hotel ( 3 estrelles). Assistència a la vetllada folklòrica. Assegurança. 

Grup mínim 30 persones. Condicions generals d’ acord amb el decret 168/1994 de la Reglamentació 

Catalana  AAVV i la llei estatal 7/1998. Podeu consultar les nostres condicions generals a la pàgina web 

www.domustravel.com. 

   

 

    

   

 

 

 

 


