
 

 
 

 
Diumenge 21 d’ abril 2019.-  PUNT D’ORIGEN – NANCY 
A l’hora que s’indicarà sortida d’Olot, Banyoles, Girona, Figueres cap a la frontera francesa. 
Parada en ruta per esmorzar a càrrec dels clients. Continuant el viatge direcció Nîmes, 
Montelimar, Valence. Parada per dinar en un restaurant de la ruta. A la tarda es seguirà  
direcció Lyon  i arribada a NANCY, capital de la regió de Lorena. Sopar i dormir. 
 
Dilluns 22 d’ abril 2019.- NANCY – AMSTERDAM 
Desprès de l’ esmorzar sortida direcció Metz, Luxemburg i travessant els bonics paisatges de 
Les Ardenes, passarem per Liège i entrarem a Holanda. Dinar a la zona de Maastricht. A la 
tarda seguirem viatge direcció Eindhoven, Utrecht i arribada a AMSTERDAM, la capital del 
país. Sopar i dormir. 
 
Dimarts 23 d’ abril 2019.-  AMSTERDAM – PARC FLORAL DE KEUKENHOF 
Esmorzar, sopar i dormir a l’hotel. 
Sortirem cap a la zona de Leiden on hi ha KEUKENHOF, el parc primaveral més bonic del 
mon. Més de 7 milions de tulipes, narcisos i jacints cobreixen les més de 32 Ha del parc  de 
colors i olors. Temps per recórrer aquesta meravella paisatgística de la primavera a Holanda. 
Després de dinar en un restaurant de la zona tornarem cap a Amsterdam. Farem  un 
recorregut amb l’autocar per conèixer els principals monuments d’Amsterdam : Palau Real – 
Plaça Dam – Estació Central – Torre de la Moneda – Ajuntament etc. Un dels vespres anirem a 
fer una passejada pel barri rosa. També hi haurà la possibilitat de fer una passejada en barca 
pels canals. 
 
Dimecres 24 d’abril 2019.- AMSTERDAM    Excursió Aalsmeer - Zaanse Schans – 
Marken - Volendam -Gran Dic del Nord 
Esmorzar, sopar i dormir.  
De bon matí anirem a la veïna població de ALSMEER,  on hi ha la subhasta de flors més 
important del mon. A primera hora del matí es quan hi ha més activitat i es més interessant 
visitar-la. Després anirem d’excursió cap al nord del país. Començarem visitant la zona dels 
molins de Zaanse Schans, on podrem veure un conjunt de cinc molins alguns d’ ells encara 
amb activitat, i un conjunt de cases típiques holandeses molt boniques. Després anirem cap a 
la singular població de MARKEN, que fins a mitjans del segle passat estava aïllada. La nostra 
ruta seguirà fins al típic poble de pescadors de VOLENDAM. Dinar en un restaurant i temps 
per gaudir de l’ ambient d’aquesta població. Després sortirem cap al Gran Dic del Nord on 
podrem conèixer aquesta primera gran obra hidràulica del país. De camí cap al Gran Dic 
passarem per una zona on hi ha grans extensions cultivades de tulipes, que en aquesta època 
del any solen estar en flor i formen catifes de colors diferents. Al capvespre tornada a 
Amsterdam. 
 
Dijous 25 d’ abril 2019.-  AMSTERDAM – LA HAIA – ROTTERDAM – BRUSSEL•LES 
Després de l’ esmorzar deixarem la ciutat d’ Amsterdam i anirem direcció sud, cap a LA HAIA  
població on resideix el govern del país. Visitarem Madurodam (Holanda en miniatura), i 
Després seguirem cap a ROTTERDAM, un dels primers ports mundials. Dinar en un 
restaurant. Si el temps atmosfèric ho permet a la tarda hi haurà la possibilitat de fer una 



passejada en barca pel port. La nostra ruta seguirà direcció Bèlgica, passarem al costat de 
Amberes i arribarem a BRUSSEL•LES, la capital del país, seu de moltes institucions europees. 
Sopar i dormir. 
 
Divendres 26 d’ abril 2019.-  BRUSSEL•LES.  Excursió a  BRUGES 
Esmorzar, sopar i dormir. 
A primera hora sortirem cap a la bonica ciutat de BRUGES. Farem un recorregut a peu per 
l’interessant  centre històric d’ aquesta ciutat flamenca, la més bonica de Bèlgica. Dinarem en 
un restaurant i després sortirem cap a Brussel•les. Farem una visita panoràmica per conèixer 
els punt més importants de la ciutat: Parc Cinquantenari – Atomium – Palau Real – Plaça Major 
.- Manneken Pis etc. 
 
Dissabte 27 d’ abril 2019.-  BRUSSEL•LES – REIMS – CHAUMONT 
Sortida desprès de l’ esmorzar cap a la frontera francesa i a través dels paisatges de la 
Picardia arribarem a REIMS, capital de la regió de la Champagne. Dinarem en un restaurant i 
visitarem la meravellosa catedral gòtica. Desprès seguirem camí fins a CHAUMONT on tindrà 
lloc el sopar i dormir.. 
 
Diumenge 28 d’ abril 2019.- CHAUMONT – PUNT D’ ORIGEN 
Esmorzar i sortida direcció Dijon, Chalon, Lyon i arribada a Valence on tindrà lloc el dinar en un 
restaurant. A la tarda ultima etapa del viatge fins el punt d’ origen. Fi del Viatge. 
 
 
PREU DEL VIATGE PER PERSONA: 1.385 Euros 
 
INCLOU.- Transport en còmode autocar. Estada en hotels de 4 estrelles a Nancy, Amsterdam i 
Brusel.es i de 3 estrelles a Chaumont, ocupant habitacions dobles amb bany/dutxa, Tots els 
menjars que s’indiquen. Totes les visites que s’indiquen. Guia acompanyant de la nostra 
agència de viatges. Assegurança de viatge i cancel•lació. L’entrada a Madurodam, l’ entrada a 
Keukenhof i  l’entrada a la subhasta de Aalsmeer. 
NO INCLOU.- Extres d’hotel: vins – begudes – minibars etc. Entrades a museus i monuments. 
Passejades amb barca. 
 
El suplement per habitació individual es de: 285 Euros 

 
 
   
 
 
 


