01/maig.- LLEIDA-BARCELONA-BRUSSEL•LES.
Sortida de Lleida a les 08.00h amb destinació a Barcelona. Arribada, tràmits de facturació
i sortida en vol VY8992 a les 12.35h amb destinació a Brussel•les. Arribada a les 14.50h.
Assistència del nostre representant i sortida des de l’aeroport cap a Brussel•les per iniciar
la visita de la ciutat. Després del recorregut per alguns dels indrets principals arribada a
l'hotel. Distribució de les habitacions. Sopar i allotjament.
02/maig.- BRUSSEL•LES.
Esmorzar. Al matí, a l'hora convinguda sortida per realitzar visita al Parlament Europeu.
Visitar-lo és una manera excel•lent de conèixer la tasca d'aquesta institució que representa
els ciutadans de la Unió Europea i el seu paper clau envers la resta d’Europa i la resta del
món. El Parlament Europeu té les seves seus en tres ciutats: a Brussel•les, a Estrasburg i a
Luxemburg. Els visitants poden veure com treballa i com ha evolucionat el Parlament Europeu
i entendre la influència d'aquesta institució en les seves vides. Aquesta visita està
condicionada al dret d’admisió d’acord amb les modificacions de la seva agenda d’actes.
Després de la visita, dinar. A la tarda, es podrà triar entre gaudir de temps lliure a la ciutat
de Brussel·les o apropar-se a Waterloo, als afores de Brussel•les per visitar els exteriors
de la "Casa de la República". Tornada a Brussel•les. Sopar i allotjament.
03/maig.- BRUSSEL•LES-BRUGES-GANT-BRUSSEL•LES.
Esmorzar. Al matí, ben d’hora, ens dirigirem cap a l'encantadora ciutat de Bruges, situada a
100 quilòmetres al nord-oest de la capital belga i a escassos 15 km del Mar del Nord.
Coneixerem l'anomenada Venècia del nord i la raó per la qual el seu centre històric, en la seva
totalitat, és Patrimoni de la Humanitat. Durant la visita de la ciutat veurem: el Llac de l'Amor,
el beateri fundat en 1245, la plaça Walplein (plaça de la muralla), la Stoofstraat (un dels
carrers més estrets de la ciutat), l'Hospital de Sant Joan, l'Església de Nostra Senyora, el
Palau dels Senyors Gruuthuse, el Canal Dyver, el Moll del Rosari, la Plaça dels Adobadors, la
Plaça del Castell i el seu fantàstic Ajuntament gòtic, la Basílica de la Santa Sang, la plaça del
Mercat i el Campanar o Belfort, el més conegut i important de la ciutat. Breu temps lliure.
Dinar. A la tarda, Sortida cap a Gant, un lloc fabulós ple d'història. Durant la visita veurem:
la Catedral de la ciutat dedicada a Sant Bavó i on es troba la famosa pintura "L'Adoració de
l’Anyell Místic" o retaule de Gant, obra de Jan Van Eyck, el Campanar Belfort, el peculiar
Ajuntament, d’estil gòtic i renaixentista, l'Església de Sant Nicolàs, la Casa Gremial dels
Paletes, el Moll de les herbes i el gra, el mercat de la carn, l'animada plaça de divendres, el
Barri del Patershol, la llotja del Peix i el castell majestuós dels comtes de Flandes (exterior).
Sopar. Tornada a Brussel•les. Allotjament.
04/maig.- BRUSSEL•LES-MALINES-ANVERS-BRUSSEL•LES.
Esmorzar. Al matí, sortirem cap a Malines. De camí realitzarem un parada fotogràfica d'uns
minuts a l'Atomium. Baixarem de l’autobús només a aquest efecte i continuarem el nostre
viatge fins a Malines. Aquesta ciutat al s. XVI va ser la capital dels Països Baixos. Farem una
visita panoràmica del municipi i continuarem cap a Anvers. Arribada i dinar. A la tarda, veurem
el riu Scalda (molt destacat en aquest municipi) i coneixerem entre altres: el mercat de la
carn, el castell Steen, la plaça de l’Ajunttament, l’Església de Nostra Senyora, l'Església de
Sant Carles de Borromeu, el carrer Meir (peatonal, rodejat d’escultures i edificis
impressionants i ple de botigues de tota mena), la casa Rubens, l'Estació Central i el Barri
del diamant. Breu temps lliure. Tornada a Brussel•les. Sopar i allotjament.

05/maig.- BRUSSEL•LES-LOVAINA-BARCELONA-LLEIDA.
Esmorzar. Matí lliure a Brussel•les. Dinar. A la tarda, sortida cap a Lovaina, veurem la plaça
Grote Markt o Plaça Major (centre de tot), el Gran Beateri, el Col•legi Van Dale i l'Església
de Sant Miquel. A l'hora convinguda, trasllat a l'aeroport per prendre vol VY8991 a les 21.25h
amb destinació a Barcelona. Arribada a Barcelona a les 23.30h. Continuació en autocar fins
a Lleida.

EL VIATGE INCLOU:
- Transport Lleida-Aeroport, Barcelona-Aeroport
- Bitllets d'avió companyia Vueling:
 Barcelona-Brussel·les.
 Brussel·les-Barcelona (maleta de 23kg inclosa)
- Guia acompanyant del grup.
- Trasllats d'entrada i sortida de Brussel·les.
- Visites de les següents ciutats amb guia local:
 Brussel·les.
 Bruges.
 Gant.
- Visita concertada al Parlament Europeu.
- Hotel Le Plaza (4****)
- Esmorzar tipus bufet.
- Dinars i sopars inclosos.
- Pic-nic sopar dia de tornada.
- Assegurança del viatge.

HOTEL LE PLAZA (Bruselas)

