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Sortida: 05 de desembre de 2021

• Tindràs la tranquil·litat de tenir un guia 

acompanyant des de l’inici, i durant tot 

l’itinerari. 

• Coneixeràs Lió, la tercera ciutat més important 

de França. 

• Gaudiràs d’una estupenda visita d’aquesta 

ciutat on descobriràs els seus característics 

mercats de Nadal.

• Descobriràs els pobles tradicionals d’Alsàcia, 

dignes de conte i passejaràs pels famosos 

mercats nadalencs, els més antics d’Europa.  

• Visitaràs l’idíl·lic castell Eguisheim, inspiració 

de Walt Disney per crear el poble de la 

pel·lícula “La Bella i la Bèstia”. 

5 dies / 4 nits

Perquè t’encantarà:

Les llums de Lió i l’Alsàcia t’esperen per a una escapada única i encantadora.

Descobreix els mercats nadalencs més antics d’Europa. 

Per aquestes dates Lió s’omple de llums de colors, els seus edificis emblemàtics s’il·luminen.

Alsàcia és coneguda pels seus mercats nadalencs autèntics, atípics i lluminosos. Des de Novembre, es

prepara amb les seves llums i els seus millors bretzels, seguint tradicions des de la ciutat més gran al

poble més petit. Per a Nadal, Alsàcia es vesteix de gala.

Vine a descobrir-la amb nosaltres, un passeig entre captivadors paisatges i pobles de somni.

Llums de Lyon i mercats 
nadalencs d’Alsàcia

890 €
p.v.p per persona
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Serveis inclosos
• Bus durant tot l’itinerari. 

• Guia acompanyant durant tot el viatge. 

• 2 nits d’allotjament a Lyon 

• 2 nits d’allotjament a Estrasburg

• 3 dinars i 2 sopars amb aigua en gerra inclosa

• Visita guiada en Colmar 

• Visita guiada en Estrasburg. 

• Assegurança d’assistència en viatge bàsic. Més

informació a: http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/

Serveis no inclosos

• Consulteu directament amb ServiTravel les connexions

des de les diferents zones d'origen, així com la 

contractació d'una assegurança de cancel·lació per 37€

• Suplement Individual: 240€

• Suplement avió en lloc d’autocar : 125 €

• Consulti amb Servitravel la possibilitat de tornar a 

Barcelona en tren des de Lyon

• Res que no estigui especificat en l'apartat anterior.

HOTELS I RESTAURANTS:
• Check-in. Aforament controlat en la zona de recepció. Les claus

de les habitacions seran desinfectades abans del seu lliurament.
• Neteja. Dispensadors de gel hidroalcohòlic a casa pis i a les

entrades i sortides
• Menjadors. Es prioritzarà l'ús d’estovalles d’un sol us. Es retiraran

els elements decoratius i d’autoservei (tovallons, setrilleres, etc.)
i es substituiran per monodosis a petició dels viatgers. Els serveis
de buffet es faran en emplatats individuals i tapats

• Zones comunes. S'informarà de les mesures implementades i les
pautes a seguir. Ascensors amb reducció de la capacitat.

• Habitacions. Desinfecció diària de les habitacions, interruptors,
comandaments, etc. Garantia de desinfecció de la roba i llençols.
Es reduiran els objectes decoratius i tèxtils.

AUTOBUSOS:
• Aforament limitat, mantenint una fila lliure entre passatgers
• Material higiènic. Els autobusos estan equipats amb dispensadors

de gel hidroalcohòlic i material de protecció addicional.
• Neteja i desinfecció. Els autobusos es netegen i desinfecten

diàriament.
• Equipatge. Exclusivament el conductor, equipat amb mascareta i

guants, serà l’encarregat de la col·locació de l’equipatge,
desinfectat abans de la carrega a la bodega de l’autobús.

• Accés i seients. L’accés a l’autobús es realitzarà ordenadament
per la porta posterior i el viatgers ocuparan la mateixa plaça
durant tot el viatge.

GUIES:
• Informació. Els guies donaran informació de l protocols i normes

de seguretat aplicables durant el viatge.
• Emergències. Suport als viatgers per qualsevol emergència que

es pugui produir

VISITES:
• Auriculars. Utilització d’audioguies amb auriculars individuals

d’un sol us en les visites que ho requereixin.
• Entrada. Garantia d’accés sense cues als museus i monuments.
• Aforament. Visita de museus i monuments que disposin d’un

control d’aforament adequat.
• Mascaretes. Us obligatori de mascaretes en tots els recintes

tancats i informació de les mesures especifiques en cada visita

Seguretat COVID-19

http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/
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DÍA

3
OBERNAI – ESTRASBURG

Esmorzar a l’hotel i sortida en direcció a Obernai, una de les ciutats més boniques d'aquesta
regió, la qual té un gran patrimoni arquitectònic, amb la plaça central del Mercat com a gran
referent. Obernai compta amb un dels mercats de Nadal més importants d'Alsàcia, dedicant
una gran part als productes típics gastronòmics de la regió com el formatge, la xocolata, el foie
gras o el vi. Seguirem el nostre camí direcció Estrasburg per a gaudir la resta del dia la Capital
d'Alsàcia. Descobrirem el seu antic mercat de Nadal, que des de 1570 se celebra en la Plaça
de la Catedral, i que es va convertir en el mercat més antic de França i d'Europa. A última hora
de la tarda tornarem al nostre hotel. Allotjament.

DÍA

1
BARCELONA - LYON

Presentació de grup i sortida en autocar a primera hora del matí. En ruta pararem per dinar
(lliure), i finalment a la tarda arribarem a Lyon on realitzarem una estupenda visita d'aquesta
ciutat. Trobarem i gaudirem la combinació de l'ambient de Nadal i els seus mercats ambulants,
i posteriorment ens dirigirem a l'hotel on tindrem el sopar inclòs. Allotjament.

DÍA

2
LYON - EGUISHEIM – COLMAR - ESTRASBURG

Esmorzar a l’hotel. Deixarem el nostre hotel a Lió i sortirem en autocar cap al nord. Al matí
visitarem la ciutat de Eguisheim, considerat un dels pobles més bonics d'Europa, i en el qual
els mateixos Estudis Disney es van inspirar per a crear la vila de Bella en la pel·lícula “La Bella
i la Bèstia”. És possiblement el poble més pintoresc de tots, de veritable conte, com si
s'hagués quedat atrapat en el temps amb el seu traçat i arquitectura medieval. El seu petit
centre històric és circular i els carrers es reparteixen concèntricament. En el centre, en la plaça
i al costat de la font de Saint-Léon, és on es munta el seu Mercat de Nadal entre llums i adorns
que ho cobreixen tot. Continuarem la nostra ruta fins a Colmar on realitzarem el dinar i
posterior visita guiada, per a descobrir la ciutat millor conservada de l'Alsàcia i el seu centre
històric per als vianants, amb originals construccions d'estil purament alsacià que han fet de la
zona un veritable barri-museu. Visitarem també alguns dels seus mercats ambulants
nadalencs i continuarem fins a Estrasburg. Allotjament.

Barcelona Lyon

Lyon Estrasburg

Estrasburg Estrasburg
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CONDICIONS PARTICULARS PER A CONTRACTAR EL VIATGE:
• Les sortides són garantides amb un mínim de 25 persones. En el supòsit que no s'assoleixi el nombre mínim, l'Organitzador avisarà de la possible cancel·lació de la

sortida o la possibilitat de mantenir els efectes amb un suplement, amb una anticipació de 15 dies abans de la sortida.

• La confirmació de la reserva queda realitzada en el moment del pagament de el dipòsit.

• Cal disposar del DNI en vigor en els viatges dins de la Unió Europea. En el cas que sigui necessari disposar de passaport, aquest ha de tenir una data de caducitat

de, al menys, 6 mesos. Consultar amb ServiTravel per conèixer la necessitat de visat i el tràmit d’aquest segons la destinació.

• Canvis i cancel·lacions: Les despeses generades per qualsevol canvi en la reserva es veuran reflectides en l'últim pagament i seran comunicades en el moment que

el canvi sigui efectiu. La indemnització a abonar en cas de cancel·lació de la reserva serà d'un màxim del 10% del total de la reserva en concepte de despeses de

gestió més les despeses reals que es generin de la cancel·lació de la mateixa.

• Per a qualsevol informació per a persones amb mobilitat reduïda, contacti directament amb ServiTravel.

HOTELS PREVISTOS

Data Hotel Ciutat

05 al 06 de desembre Lyon Hotel des remparts 3* o similar Lyon

06 al 08 de desembre Hilton Strasbourg 4* o similar Estrasburg

08 al 09 de desembre Lyon Hotel des remparts 3* o similar Lyon

DÍA

4
ALSACIA – LYON

Esmorzar a l’hotel. Aquest matí el dedicarem a realitzar les últimes visites d'aquesta regió, i
entrarem en les poblacions de Riquewihr i Ribeauville. Tindrem el dinar inclòs i a la tarda
iniciarem la ruta de retorn a Barcelona, parant en la segona ciutat més gran d'Alsàcia,
Mulhouse. Continuarem fins a Lyon, amb temps per a passejar pels seus carrers il·luminats
coincidint amb la inauguració del Festival de la Llum, il·luminant la majoria dels seus edificis
històrics. És un veritable espectacle a l'aire lliure que ens sorprendrà pel seu meravellós
colorit. Sopar i allotjament.

DÍA

5
LYON – BARCELONA

Esmorzar a l’hotel. Dia en ruta de retorn a Barcelona amb dinar inclòs.

Colmar Lyon

Lyon Barcelona


