Divendres 10 d’ agost 2018.- PUNT ‘ORIGEN – BARCELONA – BERLIN
A l’hora que s’indicarà sortida d’Olot, Banyoles, Figueres i Girona cap al aeroport de Barcelona per sortir
amb el vol de Vueling de les 11.35 h. que te la seva arribada a BERLIN a les 14.15 h. Recollida equipatge i
anirem al centre de la ciutat, on començarem la visita panoràmica a la ciutat de Berlín. Farem un
recorregut amb l’autocar per conèixer els punts més interessants de la ciutat, acompanyats de guia local de
parla castellana. Visitarem la zona del Palau de Charlottenburg, la zona de la Kurfürstendamm on hi ha
l’església commemorativa del Emperador Guillem I, la Potsdamer Platz, el Reichstag-Bundestag, la Porta de
Brandenburg, l’avinguda Unter den Linden, les esglésies franceses i alemanya, la catedral catòlica i la
catedral protestant, l’Opera, l’ajuntament, el barri Nikolai etc. Després anirem cap al hotel. Sopar i dormir.
Dissabte 11 d’ agost 2018.- BERLIN
Esmorzar, dinar i sopar.
Anirem d’excursió a POTSDAM, la capital del Estat Federal de Brandenburg, coneguda també com la
Versailles alemanya, que es troba situada a 30 km de Berlín. Aquí visitarem un dels palaus dels reis de
Prússia i els meravellosos jardins de Sans Soucci. Dinarem en un restaurant de Potsdam i tornarem cap a
Berlín a primera hora de la tarda, on acabarem de completar la visita panoràmica del dia anterior.
Diumenge 12 d’ agost 2018.- BERLÍN – DRESDEN
Esmorzar i dinar a Berlín.
El matí d’aquest dia es podrà dedicar a visitar algun dels interessants museus: Museu de Pergam, Galeria
Nacional o Museu Egipci etc. A la tarda sortirem per autopista cap a DRESDEN, la Florència del Elba. Sopar i
dormir.
Dilluns 13 d’ agost 2018.- DRESDEN
Pensió Completa. El matí farem una visita amb guia de parla castellana per conèixer els principals
monuments de la ciutat. Primer farem un recorregut amb l’autocar per conèixer els bonics barris perifèrics i
després farem una passejada pel centre històric per tal de veure els principals monuments: Frauenkirche, la
catedral, l’opera Semper, el Zwinger etc També visitarem l’interessant Grünes Gewölbe que conté una
meravellosa col•lecció de joies i obres d’art. La resta del dia serà lliure .
Dimarts 14 d’ agost 2018.- DRESDEN –LEIPZIG – NÜREMBERG
Després de l’esmorzar sortirem cap a la ciutat de LEIPZIG, coneguda ja des de l’Edat mitjana per les fires
que s’hi celebraven. Farem un recorregut pel centre històric per veure els seus principals monuments:
Ajuntament Vell – Església de Sant Tomàs on hi ha enterrat Bach, etc. Dinar en un restaurant. A la tarda
continuarem el viatge direcció Bayreuth i arribada a NÜREMBERG, ciutat de Baviera. Sopar i dormir.

Dimecres 15 d’ agost 2018.- NÜREMBERG – ALEMANYA ROMANTICA – NECKARSULM
Esmorzar i passejada pel centre històric de Nüremberg. Desprès sortirem cap a l’interessant població de
ROTHENBURG-OB-DER-TAUBER, que forma part de la ruta de l’Alemanya Romàntica. Farem un recorregut
del centre històric d’aquesta bonica ciutat medieval. Dinar en un restaurant. A la tarda seguint la ruta
romàntica anirem cap a DINKELSBUHL, una altre bonica població medieval que visitarem. Finalment
arribarem a Neckarsulm on tindrà lloc el sopar i dormir.
Dijous 16 d’ agost 2018.- NECKARSULM– ILLA MAINAU – FRIBOURG
Esmorzar i sortida direcció Stuttgart, i arribada a les vores del Llac de Konstanz on s’hi troba l’ Illa de
MAINAU, coneguda també com illa de les flors. Es tracta d’ un interessant jardí botànic on podrem
observar diferents especies de flors, plantes i arbres. Dinarem en un restaurant de l’ illa. A la tarda
seguirem viatge cap a la frontera Suïssa i a través de Zürich i Berna arribarem a FRIBOURG. Sopar i dormir.
Divendres 17 d’ agost 2018.- FRIBOURG – VALENCE – PUNT D’ ORIGEN
Esmorzar i sortida cap a la zona del Llac Leman que vorejarem fins a Ginebra. Entrarem a França per la
bonica regió de Savoia i a través de Chambery i Grenoble arribarem a Valence on tindrà lloc el dinar en un
restaurant. La tarda ultima etapa del viatge fins el punt d’ origen. FI DEL VIATGE
PREU DEL VIATGE PER PERSONA: 1.250 Euros
Inclou.- Trasllats amb autocar al aeroport de Barcelona des del punt d’origen. Bitllet d’avió des de
Barcelona a Berlín. Circuit en còmode autocar. 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. Les visites de ½ dia a Berlín, Potsdam i Dresde amb guia local de parla
castellana.
No inclou.- Extres d’hotel: vins – begudes – entrades a museus, monuments etc.
El suplement per habitació individual serà de: 235 Euros

