
DRESDEN I LA SAXÒNIA 
MERCATS DE NADAL 

De l’01 al 04 de desembre de 2020 

MERCATS DE NADAL ALEMANYS 
ELS MILLORS MERCATS DEL MÓN 

 
Patrimoni Mundial de la UNESCO 



Saxònia, una de les regions més interessants d’Alemanya, on la literatura i 

la música són protagonistes pel pas dels millors compositors d’Europa, com 

Wagner, Bach i Mendelssohn.  

Aquesta regió ofereix alhora una geografia encisadora, marcada pel pas 

del Riu Elba, esquitxat de magnífics paisatges com la “Suïssa” saxona.  

Dresden i Leipzig ens conviden a gaudir d’un fabulós patrimoni i d’una 

oferta cultural excepcional. 

Un viatge pels amants del bon viure! 

Itinerari (4 dies / 3 nits):  
 

01/12  BARCELONA - BERLÍN - DRESDEN I ELS MERCATS DE NADAL   

 Presentació a l’Aeroport de Barcelona. Facturació dels 
equipatges i volem a Berlín. Arribada a l’Aeroport de Berlín i 
trasllat a Dresden, capital del land de Saxònia, on gaudirem de 
temps lliure per a visitar els seus fabulosos Mercats de Nadal, 
amb el famós Dresdner Striezelmarkt, el mercat nadalenc més 
antic d’Europa que perviu des de l’any 1434. L’actual mercat 
inclou una ruta d’un quilòmetre de llargada, entre Prager 
Strasse i Hauptstrasse però són molts els altres mercats de 
Nadal que podem trobar a la ciutat, cada un amb la seva pròpia 
atmosfera particular i llocs d’interès. A destacar especialment 
el mercat situat al casc antic de Loschwitz per la seva 
particular intimitat. En acabat, trasllat a l’hotel, sopar i 
allotjament.  

02/12  DRESDEN, CONJUNT MONUMENTAL I EL MUSEU DE LA “VOLTA VERDA” 

Esmorzar. Aquest matí durem a terme una interessant visita 
guiada de la ciutat de Dresden, capital de la regió de Saxònia. 
Aquesta ciutat fou durament castigada durant els 
bombardeigs de la II Guerra Mundial i posteriorment 
reconstruïda. Aixecada sobre les aigües del riu Elba, és 
coneguda com la ciutat de l’art i la història i sovint anomenada 
“la Florència del Nord”. Visitarem tot el seu conjunt 
monumental, presidit per l’estil barroc, que corona i ennobleix 
gran part de l’arquitectura religiosa, ressaltant el Zwinger, 
amb els seus reputats pavellons del Carrilló i la Muralla, així 
com l’Òpera, una de les més luxoses d’Europa. També 
coneixerem la Catedral i el seu castell. Al migdia, dinar en un 
restaurant local.  
A la tarda, visitarem la famosa “Volta Verda” (Grünes 
Gewölbe), fundada pel Príncep Elector August el 1560, 
considerat com el museu de tresors més important del país, 
col·leccionats pels prínceps electors i reis saxons en el Palau 
Residencial, on hi ressalta la Cambra del Tresor dels Prínceps 
Electors amb una fastuosa col·lecció d’obres d’art distribuïdes 
en 7 cambres reials, amb articles d’orfebreria i joieria de gran 
valor artístic, així com objectes en àmbar, marfil i pedres 
precioses. Acabada la visita, temps lliure per a seguir gaudint 
dels Mercats de Nadal de la ciutat. Tornada a l’hotel, sopar i 
allotjament. 

 

 



03/12  DRESDEN, VISITEM LEIPZIG I ELS SEUS MERCATS DE NADAL   

 Esmorzar. Aquest matí ens desplaçarem cap a l’oest de 
Saxònia per a conèixer la ciutat Leipzig. Visitarem aquesta 
ciutat saxona de llarga tradició universitària, cruïlla de camins 
històrics i seu d’una de les més importants places firals a 
l’època medieval. Cal destacar la seva universitat, la qual fou 
reputada a nivell europeu. Coneixerem el barri antic, on 
ressalta el seu vistós Ajuntament en estil renaixentista, la 
Borsa i la meravellosa església de Sant Tomàs on el Mestre 
Johann Sebastian Bach fou el director del Cor entre el 1723 i 
1750, l’església de Sant Nicolau, l’Òpera i el Cafè Zum 
Arabischen Coffe, un dels cafès més antics d’Europa sovintejat 
per personalitats de la cultura i de l’art com Bach, Goethe, 
Schumann i Wagner entre d’altres, i acabarem el recorregut 
amb la curiosa estació de ferrocarril, una de les més grans 
d’Europa que integra grans boulevards amb centres comercials 
i d’oci. Al migdia, dinar en un restaurant local.  
A la tarda, aprofitarem per a visitar els Mercats de Nadal, 
entre els quals trobem el segon mercat nadalenc més antic 
d’Alemanya que data del 1458. Amb més de 250 parades que 
omplen el preciós casc antic, el mercat de Leipzig és famós per 
les seves delícies culinàries i pels nombrosos esdeveniments 
que s’hi organitzen, com els concerts d’orgue a les esglésies de 
la ciutat, el recital de cançons tradicionals de Nadal des del 
balcó de l’antic Ajuntament, espectacles de caràcter nadalenc 
per a nens, el bosc de contes i Santa Claus, entre d’altres. A 
destacar el mercat medieval que recrea l’ambient dels mercats 
del passat. En acabat, tornada a Dresden i trasllat a l’hotel, 
sopar i allotjament.  

04/12  DRESDEN - BERLÍN I ELS SEUS MERCATS DE NADAL - BARCELONA   

Esmorzar. Sortida al matí cap a Berlín, on tindrà lloc una visita 
per la capital alemanya, començant per la Plaça Alexander, 
que ha estat sense cap mena de dubte el centre de la vida 
urbana del Berlín Oriental, on veurem l'Església de Santa Maria 
i l'Ajuntament. Passarem pels monuments més importants, la 
Porta Triomfal de Brandenburg, el veritable emblema berlinès, 
i el monument dedicat a l’Holocaust, obra escultòrica 
faraònica inaugurada el 2005, així com l’anomenada Illa dels 
Museus, un vast complex creat el segle XIX pel rei Frederic 
Guillem III i declarat Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO, que actualment acull les col·leccions més 
importants dels museus d’art de Berlín, com el Museu de 
Pèrgam i l’Altes Museum. Continuarem l’itinerari fins a la part 
occidental de la ciutat. Passarem per la Plaça Potsdam, on 
s’alça l’impressionant Reichstag, edifici d’estil renaixentista 
italià, obra de Paul Wallot, i anirem cap al Parc de Tiergarten, 
on veurem la Columna de la Victòria i la seu d'una de les 
orquestres més prestigioses del món, la Filarmònica de Berlín, 
tot passant per davant del Palau de Charlottenburg, la 
residència preferida de la reina Sofia Carlota, esposa de 
Frederic I. Acabada la visita, dinar de comiat en un restaurant 
local. A la tarda, disposarem de temps lliure per a passejar pels 
seus Mercats de Nadal. A una hora indicada, trasllat a 
l’Aeroport de Berlín. Facturació dels equipatges, 
embarcament i sortida amb el vol direcció a Barcelona. 
Arribada a l’Aeroport del Prat.  Final del viatge i dels nostres 
serveis tot desitjant que hagin gaudit dels Mercats de Nadal 
de la Saxònia.   

 

* ITINERARI SUBJECTE A MODIFICACIÓ, PARCIAL O TOTAL, PER RAONS TÈCNIQUES, OPERATIVES O SANITÀRIES.  



DRESDEN I LA SAXÒNIA 
MERCATS DE NADAL  
 
De l’01 al 04 de desembre de 2020 (4 dies) 
Grans Mercats de Nadal alemanys!  
  

995 € 
Preu per persona en habitació doble 

 

    > Suplement habitació individual: 100€ 

    > Assegurança opcional de Cancel·lació (*): 35€ 

 

EL PREU INCLOU: 

• Bitllets Aeris anada/tornada en classe turista 

• Trasllats amb autocar privat en la destinació  

• 3 nits en Hotel 4**** / 3***Sup a Dresden ciutat  

• Règim de Mitja Pensió a l’hotel (sopar i esmorzar) 

• 3 Dinars en restaurants locals  

• Excursions, Entrades i Guies Locals indicats a l’itinerari  

• Assegurança d’Assistència en Viatge 
> Despeses d'Assistència Mèdica incloses en destinació en cas d'infecció per COVID-19 

> Convalescència en hotel inclosa en cas de quarantena per COVID-19 

• Guia acompanyant des de Barcelona  

• Grup mínim 19 Participants / Grup màxim 29 Participants  

VISITES INCLOSES:  

• Visita guiada de Dresden amb entrada a la “Volta Verda” 

• Visita guiada de Leipzig amb entrada a l’Església de Sant Tomàs  

• Visita guiada de Berlín (UNESCO) 
 

EL PREU NO INCLOU: 

• Dinar del primer dia (01/12) 

• Tot tipus de Begudes 

• Tot tipus d’Extres 

• Tot allò No Indicat 

• Assegurança opcional de Cancel·lació (*) a contractar amb la primera paga i senyal.  

PUNTS FORTS DEL VIATGE:  

• Destinació europea i segura. 

• Grup reduït a un màxim de 29 viatgers per a garantir la distància entre participants.  

• Escapada urbana amb un interessant contingut cultural i monumental.  

• Entrada al Museu de la Volta Verda de Dresden.  

• Visita dels encantadors Mercats de Nadal de Dresden i Leipzig.  

• Visita de la ciutat de Berlín, inscrita al llistat de Patrimoni Mundial de la UNESCO.  

 

PLA DE VOLS PROVISIONAL (VUELING):  

01/12/20 Barcelona - Berlín 11:40 - 14:20 
04/12/20 Berlín - Barcelona 22:20 - 00:50 

* ATENCIÓ: El programa de viatge és subjecte a modificació per possibles canvis en els horaris dels vols.   



Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Casanova 49-53, Entl. 3a Dreta. 08011 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67  

www.kulturalia.es      info@kulturalia.es 

CONDICIONS DE RESERVA 
 * Política de reserves i terminis més flexible de manera excepcional donada l’actual situació sanitària *  

RESERVES:  

• Les reserves s’efectuaran directament a l’agència:  Tel. 93 496 14 67 - Email: info@kulturalia.es.  
• Les reserves es faran respectant l’ordre de pagament i en les dates indicades fins a exhaurir les places.  

• Viatge amb un aforament màxim de 29 places. Grup mínim de 19 participants.  

• El nombre d’habitacions individuals és molt limitat i subjecte a la disponibilitat dels allotjaments.  

• L’Assegurança opcional de Cancel·lació s’haurà de contractar amb la primera paga i senyal. (*) 

 

PAGAMENTS: 

• Per a efectuar la reserva caldrà fer una paga i senyal de 400€ (+35€ assegurança) abans del 02 d’octubre de 

2020 fins a exhaurir les places! 

 

> Recomanem fer la paga i senyal el més aviat possible per tal d’evitar quedar-se sense plaça, donat que el grup 

pot quedar complert abans de la data límit indicada.  

> Preguem contactar amb l’agència un cop efectuada la paga i senyal per tal de confirmar la reserva.  

 

• Per a finalitzar la reserva caldrà fer el pagament final abans del 30 d’octubre de 2020.  
 

> DADES BANCÀRIES DE KULTURALIA VIATGES:  La Caixa ES10 2100 3208 5822 0035 6748.  
> És imprescindible indicar Nom, Cognom i Viatge “Mercats Dresden”.  

 

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ: 
 

La política de cancel·lació per desestiment voluntari o per causes NO cobertes per l’Assegurança opcional de Cancel·lació 

(*) és la següent:  

• Paga i Senyal No Reemborsable.  

• 50% de despeses si es cancel·la el viatge entre 29 i 16 dies abans de la data de sortida del viatge.  

• 75% de despeses si es cancel·la el viatge entre 15 i 8 dies abans de la data de sortida del viatge.  

• 100% de despeses si es cancel·la el viatge entre 7 dies abans de la sortida del viatge i la mateixa data de sortida del 

viatge.  

 

(*) ASSEGURANÇA OPCIONAL DE CANCEL·LACIÓ 

Aquesta assegurança té un límit de cobertures i unes exclusions específiques fixades per l’asseguradora ARAG, S.A.  

Els motius de cancel·lació han de ser justificats documentalment.  

Per a més informació, poden consultar les cobertures i condicions generals de la pòlissa adjuntes en les pàgines següents o 

bé contactar amb nosaltres a: info@kulturalia.es.  

 

ATENCIÓ! NOVETATS IMPORTANTS SOBRE L’ASSEGURANÇA OPCIONAL DE CANCEL·LACIÓ (*)! 

• Despeses d'Anul·lació incloses en cas de contraure la COVID-19. 

• Despeses d'Anul·lació incloses per denegació d'embarcament per malaltia. 
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