Munic: Cases i Palaus Singulars
Del divendres 6 al diumenge 8 de desembre 2019
PREU: 940€
Carnet Cases Singulars: 910 €
Suplement habitació individual: 150€
PAGA I SENYAL: 300 €
* El preu és subjecte a disponibilitat de places d’avió en el moment de

fer la reserva

Itinerari

Divendres 6 de desembre
Trobada en l'aeroport i vol directe a Munic.
Trasllat en autocar a l'hotel.
Recorregut per la ciutat de Munic a través dels mercats
ambulants nadalencs com a fil conductor. Tindrem
l'oportunitat de conèixer la història i principals
monuments de la ciutat: Marienplatz, esglésies i catedral,
mercat central, Odeonsplatz, Hofbräuhaus…. Ens
desplacem a peu i amb tramvia per a poder visitar mercats
ambulants en barris d'eixample amb encant, cas
de Schwabing o Haidhausen. Entre altres mercats, veiem
el belenista, el medieval, el poble alpí o el d'artistes.
Dinar lliure.
A la tarda, seguim amb el tour per a completar el
programa.
Sopar lliure.
Dissabte 7 de desembre
Excursió: Palaus de Neuschwanstein i
Linderhof.
Excursió d'un dia, en transport privat per carretera, per a
conèixer els dos palaus construïts pel rei Lluís II als Alps
bavaresos. Inclou una primera visita guiada a Schwangau,
on Lluís II erigiria el castell de Neuschwanstein, així
com l'entrada a l'interior del castell. Després de la visita,
recés per a esmorzar per lliure i posterior desplaçament a
la zona de Oberammergau per a la visita al palau
de Linderhof. Parada en Oberammergau. Retorn a Munic.
Sopar lliure.
Diumenge 8 de desembre
Visita de les Cases Singulars: Vila Stuck i Lenbachhaus.
Després del dejuni, trobada amb guia a l’hotel i iniciem
una visita guiada matinal personalitzada en la qual
coneixerem la relació de Munic amb l'art. Visitarem els
museus Vila Stuck i Lenbachhaus, on podrem veure una
col·lecció expressionista del moviment del Genet blau
(Kandisnky) com a protagonista. Acabem al migdia,
esmorzar per lliure i retorn a hotel.
A la tarda trasllat a l'aeroport per a agafar el vol a
Barcelona.

Reserva del viatge

S’ha de reservar plaça a
casessingulars@casessingulars.com i quan es rebi la
confirmació, s’haurà de realitzar una paga i senyal de
300 € a: La Caixa ES43 2100 3291 93 2200250379
(NOM, COGNOMS-MUNIC)
CONFIRMACIÓ
Un cop realitzat l’ingrés, s’haurà d’enviar per correu
electrònic el justificant de pagament a
casessingulars@casessingulars.com
ANUL·LACIÓ
Si en el termini de 7 dies naturals no s’ha fet el pagament,
s’anul·larà automàticament la reserva.

Inclou
• Acompanyant d’un guia de Cases Singulars
• Avions BARCELONA-MUNIC-BARCELONA (el preu de
l’avió subjecte a disponibilitat i noves tarifes en el
moment de fer la reserva)
• Taxes d’aeroport
• 2 nits i esmorzar a l’Hotel 4* en habitació doble
• Entrades i visites comentades
• Trasllat en autocar excursió als Palaus de
Neuschwanstein i Linderhof
• Visites en castellà
• Assegurança de viatge amb cancel·lació inclosa
• Dossier informatiu i bossa de viatge

No inclou
• Maleta facturada, City Tax, qualsevol altre servei no
especificat
AGÈNCIA DE VIATGES
XL Viatges - Elisabeth Maragall
Pere Serafí, 31, baixos – Barcelona Tel. 93 254 00 80
elisabeth@xlviatges.com - www.xlviatges.com

