
WÜRZBURG

COCHEM

NEUSCHWANSTEIN

La bellesa dels segles passats

Durada: 10 DIES 
Sortides: 4 juliol / 3 agost
 5 setembre
STUTTGART - WÜRTTEMBERG - FRIBURG
LINDAU - NEUSCHWANSTEIN - NÖRDLINGEN 
ROTHENBURG - WÜRZBURG - WIESBADEN 
KOBLENZ - FRANKFURT

ALEMANYA ROMÀNTICA

VIDEO

Rothenburg - Paisatges del Rhin
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Neuschwanstein, de Lluís II de Baviera, que s’alça 
sobre el poble de Schwangau i que fou construït 
per un dissenyador de decorats. És la icona de 
l’arquitectura romàntica. Dinar. A la tarda, visitarem 
Nördligen, ciutat medieval, que manté el mur 
intacte al voltant de la ciutat. Sopar i allotjament.

 7 NÖRDLINGEN - ROTHENBURG - WÜRZBURG - 
WIESBADEN
Esmorzar. Anirem a Rothenburg , la ciutat 
medieval més ben conservada d’Europa. 
L’Ajuntament, les torres, les muralles, les esglésies 
i les cases de les antigues famílies ens mostren el 
seu prestigiós passat. Continuarem fins Wurzburg, 
ciutat dominada pel seu fortificat castell. Dinar. 
Visita a la Residenz, palau barroc joia de la zona. 
Seguirem fins a Wiesbaden. Sopar i allotjament.

 8 WIESBADEN - CREUER RHIN  - KOBLENZ
Esmorzar. Farem un creuer pel riu Rhin, en el tram 
més ric en paisatges i monuments. Començarem 
el trajecte a Rüdesheim i navegarem passant pel 
poble de St. Goar i fins Koblenz, on el riu Rhin i el riu 
Mosel·la s’uneixen. Sopar.

 9 (KOBLENZ) - VALL RIU MOSEL·LA 
Esmorzar. Anirem en vaixell pel riu Mosel·la, una 
de les valls fluvials més belles del món: els castells, 
amb les seves torres vigilen el nostre recorregut. 
Visitarem la Vinothek a Bernkastel-Kues, per poder 
veure l’elaboració dels vins d’aquesta regió. Dinar. A 
la tarda: Koblenz i visita del Castell medieval d’Eltz 
(s. XII) a 70 metres sobre el riu. Sopar.

 10 KOBLENZ - FRANKFURT  BARCELONA
Esmorzar. Sortirem cap a Frankfurt, un dels grans 
centres econòmics del país, on contrasten les 
edificacions que van sobreviure a la Segona Guerra 
Mundial i les modernes edificacions. Dinar i trasllat 
a l’aeroport per agafar el vol a Barcelona.

 1 BARCELONA  STUTTGART
Quedarem amb el nostre guia 2 hores abans de la 
sortida del vol. Arribarem i anirem a l’hotel. Sopar.

 2 STUTTGART
Esmorzar. Al matí farem la visita a peu de la ciutat: 
Galeria Nacional, Òpera, plaça del Palau. Veurem 
el Castell vell i Plaça Schiller. Dinar. A la tarda 
realitzarem les visites als museus de Porsche i 
Mercedes, aquest, situat a la fàbrica més antiga del 
món. Sopar i allotjament.

 3 (STUTTGART) WÜRTTEMBERG - ESSLINGEN
Esmorzar. Al matí, visitarem la Capella sepulcral 
dels Reis de Württemberg, envoltada de vinyes 
i situada en un dels llocs més bonics de la ciutat. 
Després ens dirigirem al Museu del Vi, amb 
degustació inclosa. Dinar. A la tarda visitarem la 
ciutat medieval de Esslingen. Sopar i allotjament.

 4 STUTTGART - FRIBURG - SELVA NEGRA
Esmorzar. Sortirem cap a Friburg (s. XII), ciutat 
bombardejada a la Segona guerra mundial. 
L’acurada restauració recrea l’atmosfera medieval 
original. Veurem la Catedral o Münster i la Rathaus 
Platz (s. XVI). Dinar i sortida cap a la Selva Negra. 
Sopar i allotjament.

 5 SELVA NEGRA - LLAC TITISEE  - LINDAU - 
FÜSSEN
Esmorzar. Presentació sobre la fabricació dels 
rellotges de cucut i visita a una tradicional granja 
amb tast de formatges. Passeig en vaixell pel 
Llac Titisee. Dinar. Parada a l’illa de Lindau amb 
espectaculars vistes dels Alps. Viatge cap a Füssen, 
el punt més al sud de la ruta. Sopar i allotjament. 

 6 FÜSSEN - NEUSCHWANSTEIN - NÖRDLINGEN
Esmorzar. Pel matí, visitarem el famós castell de 

CONSULTA L’ITINERARI SOBRE EL MAPA I MIRA EL VIDEO D’AQUEST VIATGE A LA WEB Preu: 3.160 euros

Informació d’interès:

Min 10 / 30 Max 0 hores No

El preu inclou:
* Vols internacional directes amb Vueling.
* Allotjament en hotels de 4*.
* Esmorzars en els hotels.
* Dinars i sopars als hotels o en restaurants 
seleccionats.
* Transport en confortables autocars.
* Guia acompanyant de Baraka per a grups 
superiors a 10 persones.
* Guia local de parla castellana o catalana 
durant el viatge. .
* Servei de maleters als hotels.
* Propines a guies locals i conductors.
* Totes les visites, activitats i/o espectacles 
especificats en el programa
* Passeig en vaixell llac Titisee, riu Rhin i 
Mosel·la.
* Assegurança de viatge i anul·lació.
* Taxes d’aeroport
* Tot l’especificat en el programa.

El preu no inclou:
* Extres en els hotels.
* Begudes en els àpats.
* Àpats en horaris de vol o aeroport.
* Tot allò no especificat en el programa.

Suplements i descomptes:
Suplement individual: 460 euros.
Venda anticipada (pàg. 4): -120 euros
Consulteu suplements per vol en classe 
business.
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