
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
13/06/2020.- GRANOLLERS - BARCELONA - BRUSEL·LES (Dinar i sopar) 
Sortida en bus des de Granollers fins l’aeroport de Barcelona per agafar vol DIRECTE a Brusel·les.  
Arribada a les 9 del matí a Brusel·les. Visita panoràmica de Brussel·les. Durant la visita coneixerem els principals llocs 
d'interès de casc antic de Brussel·les. Començarem a la majestuosa Grand Platz, recorrerem els carrerons per descobrir 
els racons més bells i plens d'història de la ciutat.   
Passarem per l’elegant Barri Cinquantenari, amb el seu arc triomfal, museus excepcionals i esplèndides cases 
modernistes. Altres atraccions inclouen els imponents edificis de la UE que alberguen la Comissió Europea, el  
Parlament Europeu i el Consell de Ministres i el mundialment famós Atomium, construït per commemorar l'Exposició 
Universal de 1958. Dinar i visita a una xocolateria amb degustació de xocolota.  
Arribada a l’hotel i sopar al mateix hotel.  
 
14/06/2020.- BRUSEL·LES - GANT - BRUGES - BRUSEL·LES (Pensió complerta) 
Esmorzar a l’hotel.  Començarem el dia visitant Gant, una de les ciutats medievals més ben conservades d’Europa. El 
seu centre històric data del s. XVI. Podran veure el castell de Gerardo el diable, la catedral de Sant Bavó on es troba la 
famosa pintura dels germans Van Eyck "L'adoració el xai místic", el campanar Belfort, el peculiar Ajuntament amb part 
gòtica i renaixentista, l'església de Sant Nicolau, etc .. Dinar i continuació de la visita cap a Bruges.  
Bruges és una ciutat medieval i durant la visita per la ciutat veurem el llac de l'amor, el beateri, la plaça Walplein, la 
Stoofstraat, la plaça del castell i el seu ajuntament gòtic, la basílica de la Santa Sang, la plaça de mercat, etc.  
Retorn a Brussel·les. Sopar a l’hotel. 

 
 
 

FLANDES 
BRUSEL·LES, BRUGES, GANT, ANVERS... 

AMBERS... Del 13 al 17 de juny de 2020 

Des de Granollers, en grup i amb guia acompanyant de la nostra agència 

PENSIÓ COMPLETA – VIATGE DE 5 DIES / 4 NITS 

Bèlgica és un exemple perfecte per a allò que de vegades els flascons més petits contenen 
les millors essències. I és que Bèlgica amb prou feines compta amb 3 milions d'habitants i 
una sola ciutat que supera el mig milió, però té moltíssim que oferir al viatger.  
Ciutats mediavals, xocolata, cervesa, patates fregides, canals, places... 



 

HOTEL PREVIST: 
HOTEL THON CITY CENTRE 4* 
Adreça: Avenue du Boulevard 17, 1210 Bruxelles, 
Bèlgica 

 
 
 
 
 
 
 
VOL PREVIST: 
13JUN  BCN BRU  06:50  09:00 
17JUN  BRU BCN  21:30  23:35 
 
Grup mínim 20 persones. 
 

 
 
15/06/2020.- BRUSEL·LES - ANVERS - MALINES - BRUSEL·LES (Pensió complerta) 
Esmorzar a l’hotel. Visitarem Anvers, la segona ciutat més gran de Bèlgica i segon port 
d’Europa. Anirem a la plaça del mercat i a la catedral de la Nostra Senyora, que té entre 
d’altres tresors, dos obres mestres de Rubens.  
Dinar i Sortida a la petita i pintoresca ciutat de Malines on faern la visita del seu casc antic 
es troben mes de 336 momunets clasficats amb les seves facanes caracteristiques on 
destaquen l´Ajuntament,  El Begijnhofkerk o l´esglesia del Beateri que es única.  
Retorn a Brussel·les. Sopar a l’hotel. 
 
16/06/2020.- BRUSEL·LES - NAMUR - DINANT - BRUSEL·LES (Pensió complerta) 
Esmorzar a l’hotel. Sortida cap a Manur, una ciutat situada entre els rius Mosa i Sambre i 
on destaca la seva fortalesa al cim d'un turó. Visita de casc històric on ens perdrem pels 
seus carrerons per arribar a l'església barroca de Sant Loup i a la Plaça d'Armes. Dinar. 
Sortida cap a la pintoresca ciutat de Dinant també situada a la vora del Riu Mosa on farem 
una visita guiada a peu on gaudirem de les vistes de la Ciutadella (una imponent fortalesa 
que s'erigeix sobre el penyal Bayard, la muntanya que envolta la ciutat) , la Col·legiata de 
la nostra-Senyora (una bellíssima església d'origen romànic icona de Valònia), i el Pont de 
Charles de Gaulle. Retorn a Brussel·les. Sopar a l’hotel. 
 
17/06/2020.- BRUSEL·LES - LOVAINA - BARCELONA - GRANOLLERS (Esmorzar i dinar) 
Esmorzar a l’hotel i check out. Començarem el dia visitant la bellíssima i animada ciutat 
universitària de Lovaina. Visitarem l’imponent Ajuntament construït al segle XV, la plaça 
dels màrtirs, la font de la saviesa, l’esgésia de Sant Pere.  
Bèlgica és un conegut productor mundial de cervesa. Dinarem i visitarem la cerveseria Stella Artois. Trasllat a 
l’aeroport.  Vol DIRECTE a Barcelona. Arribada i trasllat en bus fins a Granollers.  
 
 
 
 
 
 
 
EL PREU INCLOU: 
 Guia acompanyant de la nostra agència des de 
Granollers i durant tot el viatge 
 Guia de parla castellana a destí 
 Bitllet d’avió en turista amb maleta facturada  
 Trasllat Granollers – Aeroport – Granollers  
 Trasllat a destí aeroport / hotel / aeroport  
 4 nits hotel  en pensió complerta, aigua inclosa 
 Visites i entrades segons programa descrit 
 Les propines al guia local / xòfer 
 Assegurança de viatge d’assistència mèdica i 
d’anul.lació (veure cobertures a  contracte) 
 
 
EL PREU NO INCLOU : 
 Begudes que no siguin aigua  
 Altres propines o extres personals  
 Serveis no especificats a l’apartat el preu inclou. 
 
 

Els programa descrit és susceptible de canvis per raons puntuals alienes a la nostra organització.  
Preus subjectes a canvis per augment de taxes aèries o de divisa fins a 21 dies previs a la sortida. 

PREU PER PERSONA:  1.381 € + TAXES 54 € = 1.435 € 
SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL: + 257 € 


