
Dilluns 10 d’ agost 2020.- PUNT D’ ORIGEN – BARCELONA –FRANKFURT –BOPPARD 
A l’hora que s’ indicarà sortida des d’ Olot, Banyoles, Girona i Figueres cap a l’ aeroport de 
Barcelona. Tràmits facturació i sortida amb vol de Lufthansa de les 10.30 h. Arribada  a les  
12.40 h. Recollida de l’ equipatge i amb l’ autocar ens traslladarem al centre de la ciutat de 
FRANFURT que es troba situada a les vores del riu Main. Passejarem pel centre històric. A 
mitja tarda sortirem direcció BOPPARD, una petita població situada a les vores del Rin. Sopar 
i dormir. 
 
Dimarts 11 d’ agost 2020.-   BOPPARD – CREUER RIN – BOPPARD 
Esmorzar, sopar i dormir. 
 A les 11 h ens embarcarem per  fer un creuer  des de Boppard a Rüdesheim. Al llarg del 
recorregut podrem gaudir de les boniques vistes dels pobles i castells que hi ha a la vora del 
riu. Dinarem en el vaixell. Arribarem a Rüdesheim a les 15.15 i passejarem pel centre d’ 
aquesta típica població. Al capvespre tornada a Boppard amb l’ autocar. 
 
Dimecres 12 d’ agost 2020.-  BOPPARD – VALL DEL MOSEL.LA – KOBLENZ -BOPPARD 
Esmorzar, sopar i dormir. 
Sortida cap a  la Vall del riu Mossel•la, riu que te un curs ple de meandres entre el massís de 
l’Eifel i el del Hunsrück, cosa que crea un microclima que permet la maduració del raïm amb el 
qual s’elaboren vins de delicat aroma. Passejarem per petits pobles amb molt d’encant com 
COCHEM i BERNKASTEL. Dinarem en un d’aquests pobles. A la tarda farem una parada a  
KOBLENZ, on veurem la confluència del riu Mosel.la amb el Rin. 
 
Dijous 13 d’agost 2020.-  BOPPARD – HEIDELBERG – MULHOUSE 
Desprès de l’ esmorzar deixarem la zona del Rin i anirem cap a HEIDELBERG meravellosa 
població situada a les vores del riu Neckar. Podrem visitar el seu castell situat en un lloc alt de 
la ciutat, i  passejar pel centre històric. Dinar en un restaurant. A la tarda seguirem la nostra 
ruta direcció Karlsruhe, i entrarem a França. Arribada a MULHOUSE. Sopar i dormir. 
 
Divendres 14 d’ agost 2020.- MULHOUSE   Excursió a STRASBOURG 
Aquest dia el dedicarem a visitar la ciutat de STRASBOURG, la meravellosa capital de 
l’Alsàcia. Començarem visitant el barri de la petita França amb les boniques cases alsacianes, 
després anirem a visitar l’església de Sant Tomàs i la catedral, una de les meravelles d’aquesta 
ciutat, que te bonics vitralls i un interessant rellotge astronòmic. Dinarem en un restaurant. 
Després hi haurà temps lliure per si es vol fer una passejada en barca pels canals. Al 
capvespre tornada a Mulhouse. Sopar i dormir. 
 
Dissabte 15 d’ agost 2020.- MULHOUSE. Excursió COLMAR i RUTA POBLES  DEL VI 
Després de l’esmorzar sortirem cap a la població de COLMAR. Passejarem pels seus típics 
carrers plens de  boniques cases alsacianes molt ben decorades amb flors, visitarem també 
l’església de St Martí i el barri de la Petita Venècia. Després anirem cap a la zona del Llac Blanc 



on dinarem en una típica Ferme Auberge (casa de pagès dedicada al turisme rural). A la tarda 
visitarem alguns dels pobles de la ruta del vi, situats en mig de les vinyes de Riesling, com 
KAYSERBERG, RIQUEWIHR, població del segle XVI que es conserva tal com era en aquella 
època amb sumptuoses cases dels segle XVI i XVII i les restes del seu castell i muralles i 
també RIBEAUVILLE que te una gran talaia medieval que porta un rellotge del segle XVI, l’ 
Ajuntament etc . Al capvespre tornada a Mulhouse. Sopar i dormir. 
 
Diumenge 16 d’ agost 2020.-   MULHOUSE – PUNT D’ ORIGEN 
Esmorzar i sortida per autopista direcció Besançon, Lyon. Dinar en un restaurant de la ruta. A 
la tarda seguirem viatge cap a Montelimar, Nîmes, Narbona i arribada al punt d’ origen. FI DEL 
VIATGE. 
 
PREU  DEL VIATGE PER PERSONA: 1.150 Euros 
 
INCLOU.- Trasllat al aeroport de Barcelona des dels punts esmentats. Bitllets avió de 
Lufthansa des de Barcelona a Frankfurt. Transport en còmode autocar. Hotel 4 estrelles a 
Boppard i 3 estrelles a Mulhouse ocupant habitacions dobles amb bany/dutxa. Tots els menjars 
que s’indiquen amb l’ aigua inclosa. Assegurança de viatge i cancel•lació.  Guia acompanyant 
de la nostra agència de viatges. Creuer pel Rin des de Boppard a Rüdesheim. Totes les visites i 
excursions esmentades en el programa. La visita de Strasbourg amb guia oficial de parla 
castellana 
 
NO INCLOU.- Extres d’hotel. Les entrades a museus o monuments. El dinar del primer dia per 
motiu del horari d el’ avió. 
 
EL SUPLEMENT PER HABITACIO INDIVIDUAL SERA DE: 125 Euros 
 

 

       

 


