
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 1º- GIRONA – BARCELONA – BRUSSEL·LES 
Dissabte 05 de Desembre 

Sortida de Girona i rodalies amb direcció a l'aeroport del Prat. Presentació a la terminal (T1) 

per embarcar en vol regular de Brussel·les Airlines amb sortida a les 12.20 i arribada a 

Brussel·les a les 14:20. A l'arribada, visita panoràmica de la cuitat de Brussel·les. 

Descobrirem la seu de l'OTAN, la zona de la Unió Europea per admirar alguns dels seus edificis 

més emblemàtics: Consell de Ministres, Parlament Europeu, la esplanada del Cinquantenari 

per admirar l'impressionant Arc erigit amb motiu del cinquanta aniversari de la independència 

de Bèlgica. Continuarem la visita cap al centre, per conèixer la magnífica Grand Place, amb els 

seus edificis gremials i l'Ajuntament. Passejant pels carrers més turístics arribarem a la 

llegendària estatueta del Manneken Pis. També veurem les Galeries de St Hubert, les primeres 

galeries comercials cobertes d'Europa i l'exterior de la Catedral de San Miquel i Santa Gúdula.  

Acomodació al hotel. Sopar i allotjament  

 

Día 2º- BRUSSEL·LES – BRUGES (BRUJAS) – BRUSSEL·LES 
Diumenge 06 de Desembre 

Esmorzar bufet a l’hotel i sortida amb autocar amb destinació Bruges. Arribada i visita 

d’aquesta meravellosa ciutat, laberint de carrerons i places farcides d’encant, és com un 

museu viu del segle XIII. Bruges ens transportarà a cada racó, amb cada olor i cada sabor. Una 

tradició medieval impactant, començant per l’entrada a la ciutat a través del Llac de l’Amor. 

Durant el recorregut visitarem el Beginjhof, 

passejarem pel carrer comercial de Sint.Katelijnstraat 

contemplant les botigues i les típiques xocolateries... 

vorejarem els canals durant el recorregut pels carrers 

empedrats fins arribar al Markt, al cor de la ciutat on 

podrem veure la Torre dels Hallen, el Palau Provincial i 

nombroses cases flamenques dels segles XVI i XVII. 

Durant la nostra passejada per la ciutat tindrà lloc la 

visita amb degustació dels seus productes a una 

 

MERCATS NADALENCS DE BELGICA 

DEL 5 AL 8 DE DESEMBRE 



cerveseria tradicional. 

Dinar a un restaurant. 

A continuació, visita del 

mercat nadalenc de la 

ciutat, una bella mostra 

de com viuen aquestes 

dates els ciutadans de 

la regió, hi podrem 

trobar decoració, 

alimentació, dolços i begudes típiques… Tornada a Brussel·les, sopar i allotjament. 

 

Día 3º- BRUSSEL·LES – GANT (GANTE) – BRUSSEL·LES 
Dilluns 07 de Desembre 

Esmorzar a l’hotel i sortida per carretera fins arribar a Gant. Visitarem la ciutat de Gant. Farcida 

de vestigis històrics i artístics molt interessants, com la Catedral de Sant Bavo una joia 

arquitectònica que conserva al seu interior l’obra dels germans Van Eyck “L’adoració del xai 

místic”. La ciutat està dominada per les torres de la Catedral, la de l’Església de Sant Nicolau i la 

Torre Belfort, orgullós símbol dels gremis medievals. També coneixerem l’ajuntament i 

passejarem pels carrers de Graslei i Korenlei, dos dels carrers més elegants de Flandes. Dinar a 

un restaurant local. Complementarem la visita a peu amb una passejada en vaixell pels seus 

canals per descobrir una panoràmica tranquil·la i diferent dels encants de la ciutat. També 

podrem gaudir del seu mercat nadalenc. Tornada a Brussel·les  on soparem a un conegut 

restaurant amb un típic menú de musclos, a l’hora indicada, anirem fins a l’hotel. 

 

Día 4º- BRUSSEL·LES – LOVAINA - BARCELONA – GIRONA 
Dimarts 08 de Desembre 

Esmorzar a l’hotel i sortida cap a Lovaina. Ciutat universitària per excel·lència del país i on 

Erasme de Rotterdam va impartir classes. 

Passejarem per la bella Plaça Major amb l’església 

de Sant Pere i l’Ajuntament del segle XV, a més 

d’altres edificis destacats com el Saló dels Teixits, 

el col·legi Van Dale, l’església de Sant Miquel, la 

Grotte Markt, i com no, el gran Beateri de la 

ciutat, reconegut per la UNESCO com a patrimoni 

de la humanitat, un bell racó de pau i 

tranquil·litat. Dinar de comiat. Seguidament ens 

traslladarem fins a l’aeroport internacional de 

Brussel·les per realitzar els tràmits de facturació i embarcament amb destinació Barcelona amb 

el vol de Brussel·les Airlines a les 18:45 i arribada a Barcelona a les 20:45. Trasllat cap a Girona. 

 

Preu per persona: 1.085€ 

Supl. individual: 170€ 

 
Inclou: Transfer Girona-Barcelona-Girona, Vol Brussel·les Airlines Barcelona-Brussel·les-

Barcelona. Cèntric hotel NH 4*. Pensió completa des del sopar del primer dia fins  el dinar de 

l'últim. Aigua als àpats. Guia oficial. Entrades i visites segons programa. Propines. Guia 

acompanyant. Còmode autocar. Assegurança de viatge. 

 

Grup mínim 25 persones. Condicions generals d’acord amb el decret 168/1994 de la Reglamentació 

Catalana d’AAVV i la llei estatal 7/1998.  

Podeu consultar les nostres condicions generals a la pàgina web www.domustravel.com. 

L’agència es reserva el dret d’alterar l’ordre de les visites si causes de força major ho aconsellessin. 

Inscripcions: Previ pagament de 200€. La resta s'haurà de 

fer efectiva abans del 17 de novembre 2015.  


