
 
 
 
 
 

 
 
 
Dimecres 1 d’ agost 2018.-  PUNT D’ ORIGEN – ALESSANDRIA 
A l’ hora que s’ indicarà sortida d’ Olot, Banyoles, Girona i Figueres cap a la frontera francesa. Parada en 
ruta per esmorzar a càrrec dels clients. Continuant desprès direcció Montpellier, Aix-en-Provence . Dinar en 
un restaurant de la ruta. A la tarda seguirem viatge cap a Niça, entrada a Itàlia i a través de la Riviera de les 
flors i arribada alls afores d’ Alessandria, on tindrà lloc el sopar i dormir. 
 
Dijous 2 d’ agost 2018.-  ALESSANDRIA - TRENTO     - INNSBRUCK 
Després d’ esmorzar  deixarem l’ hotel i seguirem ruta cap a la  bonica Vall del riu Adigio. Arribarem a la 
ciutat de Trento. Dinar en un restaurant. A la tarda farem una passejada pel centre històric d’ aquesta 
monumental ciutat. Després seguirem a través dels bonics paisatges del Sudtirol cap al Pas del Brennero. 
Entrada a Àustria i arribada a Innsbruck, la capital del Tirol. Sopar i dormir. 
 
Divendres 3 d’ agost 2018.- INNSBRUCK   Excursió a NEUSCHWANSTEIN – OBERAMMERGAU 
Esmorzar, sopar i dormir. 
Excursió de tot el dia cap a la veïna regió de Baviera. Sortirem acompanyats de guia local cap a la zona del 
Fernpasss i a través de bonics paisatges arribarem a Fussen on hi trobarem els Castells de 
Hohenschwangau i Neuschwanstein. El primer el veurem només exteriorment, el segon que es un dels 
castells més espectaculars que va fer construir Lluís II de Baviera “ el rei boig” el visitarem per dins. Dinar en 
un restaurant. A la tarda seguirem la nostra ruta cap a la bonica població de Oberammergau, on farem una 
parada per veure les magnifiques pintures que decoren les façanes de les cases. De tornada cap a Innsbruck 
passarem per Gärmisch-Panterkirchen i l’altipla de Seefeld. 
 
Dissabte 4 d’ agost 2018.-   INNSBRUCK          
Pensió Completa. 
Dedicarem aquest dia a conèixer la ciutat de Innsbruck que te coses molt interessants: Abadia de Wilten, l’ 
església de la Cort, Bergisel, la casa del teulat daurat etc. També anirem d’ excursió pels voltants per 
conèixer alguns dels bonics pobles  on encara es conserven les cases i les costums tradicionals. Si el temps 
atmosfèric ho permet hi haurà la possibilitat de pujar a les muntanyes de la Nordkette, a 2.360 metres d’ 
alçada. des d’ on es gaudeix d’un impressionant panorama sobre els Alps, la Vall del riu Inn i la ciutat de 
Innsbruck.  
 
Una de les nits d’ estada a Innsbruck hi haurà la possibilitat d’ assistir a un espectacle de folklore tirolès. 
 
Diumenge 5 d’ agost 2018.- INNSBRUCK –  ALPBACH – RATTENBERG - ACHENSEE – MUNICH 
Esmorzar i sortida seguint la vall del riu Inn cap a  Alpbach, un poble conegut mundialment per la decoració 
de flors de les seves cases. També visitarem Rattenberg, una bonica població medieval. Dinarem, en un 
restaurant de la zona. A la tarda a través de bonics paisatges seguirem viatge cap a  ACHENSEE, on veurem 



el llac més gran del Tirol.  Després  entrarem a Alemanya  i passarem al costat del llac Tegernsee, i 
finalment arribarem a MUNICH, capital de Baviera. Sopar i dormir. 
 
Dilluns 6 d’ agost 2018.- MUNICH. 
 Pensió Completa. 
Després del esmorzar farem una visita panoràmica a la ciutat, acompanyats de guia local de parla castellana 
per conèixer els monuments més interessants: Palau de Nymphenburg – Ajuntament – catedral – 
Universitat – Parlament – etc. 
A la tarda hi haurà temps lliure per visitar algun dels interessants museus que te la ciutat o be passejar pel 
centre històric, anar a una típica cerveseria etc. 
 
Dimarts 7 d’ agost 2018.-   MUNIC – ALEMANYA ROMÀNTICA - NÜREMBERG 
Esmorzar i  sortida cap a  la zona turística coneguda com Alemanya Romàntica. Primer farem una parada a 
la bonica població medieval de  DINKELSBUHL . Després seguirem cap a ROTHENBURG OB DER TAUBER, 
una altre població medieval voltada de muralles. Dinarem en un restaurant i la tarda farem una passejada 
pel centre històric. Al capvespre arribada a  NÜREMBERG. Sopar i dormir. 
 
Dimecres 8 d’ agost 2018.-  NUREMBERG – BARCELONA – PUNT D’ ORIGEN 
Esmorzar. Dedicarem el matí a visitar la ciutat de Nüremberg acompanyats de guia local de parla 
castellana.: Veurem la plaça del Mercat, l’ Església Liebefrau, l’ església de St Sebald etc.  Després ens 
traslladarem al aeroport per sortir en el vol de Vueling de les 15 h. cap a Barcelona. Arribada a les 17  h. 
recollida equipatge i trasllat amb autocar al punt d’ origen. Fi del viatge. 
 
PREU DEL VIATGE PER PERSONA:  1.175 Euros 
 
INCLOU: Transport en còmode autocar. Bitllet d’ avió de tornada des de Nüremberg a Barcelona amb les 
taxes incloses. Trasllat de l’ aeroport de Barcelona al punt d’ origen. Estada en hotels de 4 estrelles ocupant 
habitacions dobles amb bany/dutxa. Tots els menjars que s’ indiquen. Assegurança de viatge i cancel•lació. 
Guia acompanyant de la nostra agència de viatges.  Guies locals a Innsbruck, Neuschwanstein, Munich i 
Nüremberg. Entrada  al Castell de Neuschwanstein, església de la cort a Innsbruck, al Tiroler 
Landesmuseum, el trampolí de Bergisel. 
 
NO INCLOU: Extres d’hotel: vins –begudes- minibars etc. Entrades a museus o monuments no especificats.  
L’espectacle de folklore a Innsbruck .Degut a l’ horari de l’ avió no hi podem incloure el dinar de l’ últim dia. 
 
Suplement habitació individual: 230 Euros 
 
Preus orientatius espectacle folklore 30 Euros – Pujada Nordkette  35 euros 
 
 
 
 


