
 
 
Diumenge 2 d’ agost 2020.-  A primera hora del matí sortida d’ Olot, Banyoles, Girona i Figueres cap a la 

frontera francesa. Parada en ruta per esmorzar a càrrec del clients. Continuant després direcció Montpeller, 

Valence. Parada en un restaurant de la ruta per dinar. A la tarda seguirem viatge direcció Lyon,  i arribada a 

Besançon, on tindrà lloc el sopar i dormir. 

 

Dilluns 3 d’ agost 2020.- BESANÇON –  TITISEE - NÜREMBERG 
Després de l’ esmorzar, sortirem  direcció Mulhouse, entrarem a Alemanya tot travessant el riu Rin i a 

través dels bonics paisatges de la Selva Negra arribarem a TITISEE, on tindrà lloc el dinar en un restaurant. 

A la tarda seguirem la nostra ruta direcció Stuttgart, Heilbronn i arribarem a la bonica ciutat bavaresa de 

NÜREMBERG. Sopar i dormir. 

 

Dimarts 4 d’ agost 2020.-    NÜREMBERG – DRESDEN 

Esmorzar. Acompanyats de guia local de parla castellana dedicarem el matí a visitar aquesta interessant 

ciutat que encara conserva gran part de les seves muralles.  Pujarem a dalt del castell des d’ on podrem 

observar un bonic panorama. Veurem també els seus barris típics medievals i l’ esglésies de Sant Sebald, St 

Llorenç,  també la de Nostra Senyora que es troba ubicada a la plaça del mercat. Dinarem en un restaurant. 

A la tarda sortirem per autopista direcció Bayreuth i arribarem a DRESDEN, Capital de Sajonia.  Sopar i 

dormir. 

 

Dimecres 5 d’ agost 2020.-  DRESDEN 
Pensió completa. 

Dedicarem el matí a conèixer la ciutat  acompanyats de guia local de parla castellana. Primer farem una 

visita panoràmica amb el autocar i desprès passejarem pel centre històric  de l’ anomenada Florència de l’ 

Elba, per veure la gran quantitat de monuments que : Zwinger  - Frauenkirche -  Opera Semper – Hofkirche 

etc. També visitarem  la col·lecció de joies de la “Boveda Verda”. Tarda lliure per seguir gaudint de la ciutat. 

 

Dijous 6  d’ agost 2020.- DRESDEN – BERLIN 
Esmorzar i sortida cap a la gran ciutat de BERLIN, la capital de Alemanya. Dinar en un restaurant. A la tarda 

acompanyats de guia local de parla castellana farem una visita panoràmica amb l’ autocar per tal de veure 

els llocs més interesants de la ciutat: Potsdammer Platz amb el Sonnycenter, la Porta de Brandenburg, la 

Catedral Protestant, la catedral catòlica,  Alexanderplatz, Ajuntament, les restes del mur etc. Sopar i dormir. 



 

 
 
Divendres 7 d’ agost 2020.- BERLIN  Excursió a POTSDAM 

Després del esmorzar acompanyats de guia local sortirem cap a POTSDAM, la Versailles alemanya on 

visitarem un dels molts palaus que hi ha i els jardins del Palau de Sansoucci. Dinarem en un restaurant. A 

primera hora de la tarda tornarem a Berlin i seguirem visitant la ciutat acompanyats de guia local. 

 

Dissabte 8 d’ agost 2020.- BERLIN – BARCELONA – PUNT D’ ORIGEN 
Esmorzar. Matí lliure, que  es podrà dedicar a visitar algun dels interessants museus que te la ciutat. A l’ 

hora que s’ indicarà trasllat al aeroport. Tràmits facturació. Sortida amb el vol de vueling  de les  15.05  h 

cap a Barcelona. Arribada a les 17.40 h i trasllat al punt d’ origen amb autocar. FI DEL VIATGE. 

 

PREU DEL VIATGE PER PERSONA: 1.185 Euros 
 
Inclou: Transport en còmode autocar. Estada en hotels cèntrics  de 4 estrelles, excepte a Besançon que es 

de 3, ocupant habitacions dobles. Tots els menjars que s’ indiquen amb l’ aigua inclosa. Totes les visites 

esmentades amb el programa, a Nüremberg, Dresden, Berlín i Potsdam amb guies locals de parla 

castellana. Assegurança de viatge i cancel·lació. Guia acompanyant de la nostra agència de viatges. L’ 

entrada a un dels palaus de Potsdam i a la Boveda Verda a Dresden. 

 
No Inclou: Extres d’ hotel.  Entrades a museus o monuments no especificats .El dinar de l’ últim dia. 

 

El suplement per habitació individual es de:  165 euros 
 

 

 

 
 


