Europa

BAVIERA I TIROL
De Munic als cims del Tirol
Dates de sortida Què inclou

09
04
juny agost

Preu persona

3.195 €
en habitació doble

Suplement individual

495 €

Vols de la companyia Lufthansa, classe turista.
Pensió completa durant tot el viatge. Hotels de
4**** a Fussen i de 4**** superior a Kitzbühel i Salzburg. Guia acompanyant d’Eurovacances durant
tot el viatge. Visita panoràmica de Munic. Visita de
l’Abadia d’Ettal. Visita dels castells de Linderhof i
Neuschwastein. Visita d’Innsbruck. Vol panoràmic
amb avioneta. Visita de les cascades de Krimml.
Excursió al Grossglockner. Visita de Salzburg. Excursió a Berchtesgaden i al Niu de l’Àguila. Excursió amb vaixell al llac Konigsee. Visita de Hallstatt
i St. Wolfgang. Excursió amb vaixell al llac Herrenchiemsee. Assegurança d’assistència en viatge
amb la companyia Europea.
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1. Ettal

.1

Gaudim de les millors vistes
dels Alps austríacs des dels
miradors del Grossglockner i el
Niu de l’Àguila.
Descobrim els centres històrics
i monumentals de Munic, Innsbruck i Salzburg.
Visitem els castells més espectaculars de Lluís II de Baviera.
Recorrem els paisatges del
Salzkammergut fins als pobles
de Hallstat i St. Wolfgang.
2. Neuschwastein

.2

Baviera i el Tirol són dues de les
regions amb més personalitat de
l’Europa Central. Separades per la
llarga cadena dels Alps, tant una
com l’altra han liderat el desenvolupament històric dels seus respectius països, les dues gaudeixen
dels paisatges més espectaculars
d’Alemanya i Àustria i juntes s’han
convertit en una de les destinacions
turístiques més importants del continent. Les raons són evidents.
Munic és la capital cultural d’Alemanya, amb una oferta museística,
artística i editorial sense competència en l’àmbit germànic. Al sud de
la ciutat, les abadies i els castells
barrocs més impressionants del

país senyoregen les valls dominades pel massís del Wetterstein.
A l’altra banda de les muntanyes,
les profundes valls transversals del
Tirol austríac amaguen els grans
passos alpins que han marcat les
comunicacions entre Alemanya i la
Mediterrània, enriquint com a cap
altra ciutat alpina a Innsbruk, capital històrica del Tirol. I més a l’est,
llacs profunds, cims altius i pobles
de llegenda dominen el paisatge
fins més enllà del Salzkammergut,
abraçant delicadament Salzburg, la
incomparable ciutat de Mozart. És
difícil imaginar millors ingredients
per crear una gran destinació turística.
CURTA DISTÀNCIA

I
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1r Dia. Volem a Munic.
Presentació a l’aeroport de Barcelona, trobada amb el guia d’Eurovacances i sortida
del vol a Munic. A l’arribar ens dirigirem a la
zona olímpica, veurem l’exterior de l’estadi i
pujarem a l’anomenada Torre Olímpica, des
d’on es gaudeix de les millors vistes panoràmiques de la ciutat. Dinarem a la mateixa
torre i a la tarda visitarem la ciutat. Durant
el recorregut coneixerem el Palau de la Residenz, i entrarem al Schatzkammer. També
veurem l’exterior del Palau de Nymphenburg
i farem una passejada pel centre històric fins
a Marientplatz. Finalment ens instal·larem a
l’hotel i soparem.
2n Dia. Munic - Ettal - Linderhof - Oberammergau - Neuschwastein - Fussen.
Esmorzarem i sortirem per carretera cap a
l’Abadia d’Ettal, fundada a principis del segle
XIV per l’emperador Lluís de Baviera. Visitarem el temple i després continuarem l’etapa
fins a l’esplèndid castell de Linderhof, d’exuberant riquesa decorativa i magnífics jardins.
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En acabar la visita d’aquest palau de Lluís
II continuarem l’etapa fins a Oberammergau.
Farem una passejada pel centre històric i
després dinarem. A la tarda visitarem el castell de Neuschwastein, al qual s’accedeix
amb un autocar especial per una ruta de
trànsit restringit. Visitarem el castell de Lluís
II i a continuació ens dirigirem a Fussen. Soparem i ens allotjarem..
3r Dia. Fussen - Innsbruck - Kitzbühel.
Esmorzarem i després travessarem els Alps
fins la frontera austríaca, des d’on continuarem cap a Innsbruck, capital cultural i administrativa del Tirol. Durant la nostra visita recorrerem la Maria Theresian Strasse, veurem
la Columna de Santa Anna, l’Arc de Triomf i
l’anomenada Casa de la petita teulada d’or.
Finalment visitarem la Basílica de Wilten i la
Hofkirche, on es troba el monument funerari de l’Emperador Maximilià I, considerat el
més important de l’escultura renaixentista
alemanya. Dinarem i a la tarda gaudirem de
temps lliure per passejar per aquesta bonica

població. A l’hora convinguda continuarem
l’etapa fins a Kitzbühel, on ens allotjarem i
soparem.
4t Dia. Kitzbühel - Zell am See – Krimml Kitzbühel.
Després d’esmorzar ens traslladarem al poble turístic de Zell am See. Aquí agafarem
una avioneta per sobrevolar els Alps. Després d’aterrar continuarem l’etapa per carretera vorejant Mittersill i la vall de Pinzgau fins
arribar a les cascades de Krimml. Dinarem i a
continuació visitarem les famoses cascades
de Krimml. Aquests salts d’aigua, amb un
desnivell de 380 m, figuren entre els més bonics dels Alps. Acabada la visita retornarem a
sopar al nostre hotel de Kitzbühel.
5è Dia. Kitzbühel - Grossglockner Kitzbühel.
Esmorzarem i començarem una excursió de
dia complet al llarg de la ruta del Grossglokner. Aquesta ruta, situada al Parc Nacional
Hohe Tauern només es troba oberta uns me-

1. Munic 2. Tirol
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sos l’any, doncs a l’hivern es poden arribar a
acumular fins a 20 metres de neu. Durant el
recorregut gaudirem en tot moment de magnífiques vistes panoràmiques que culminaran
amb l’àmplia terrassa de Franz-Josefs-Hohe, i l’enorme glacera de Pasterze de 20 Km.
Dinarem i a la tarda retornarem a Kitzbühel
tot passant per l’idíl·lic poble de Heiligenblut
i la ruta del Felber Tauern. Sopar a l’hotel.
6è Dia. Kitzbühel - Salzburg.
Després d’esmorzar ens traslladarem a Salzburg, ciutat natal de Mozart. Durant el nostre
recorregut per la ciutat visitarem la magnífica Catedral barroca, la plaça de la Catedral
i l’Església de Sant Pere. Prosseguirem el
recorregut i veurem el Palau dels Festivals,
l’església de la Universitat i la casa de Mozart. Acabarem el matí a la ribera oriental del
riu Salzach, on veurem el teatre de concerts,
el teatre de titelles i els jardins i palau de Mirabell, des d’on es gaudeix d’una vista excel·lent de la fortalesa. Dinarem i a la tarda
pujarem amb funicular a la fortalesa d’Ho-
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hensalzburg, des d’on es contempla una esplèndida panoràmica de la ciutat i el paisatge
que l’envolta. Sopar i allotjament.

de les imatges més famoses del país. Durant la nostra estada passejarem pel centre
històric i visitarem l’església del segle XV. En
acabar la visita ens arribarem a St. Wolfgang,
on dinarem. A la tarda farem un recorregut
pels pintorescos carrers del centre històric
on veurem l’església i l’anomenat Alberg del
Cavall Blanc i gaudirem de les precioses vistes del llac. En acabar les visites retornarem
a l’hotel i soparem.

7è Dia. Salzburg - Niu de l’Àguila - Oberzalsberg - Konigsee - Salzburg.
Esmorzarem i sortirem per carretera cap a
Berchtesgaden i el famós Niu de l’Àguila, des
d’on es gaudeix d’una de les millors vistes
de la regió. Coneixerem el passat nazi de la
residència i després anirem a dinar al poble
de Berchstesgaden. A la tarda farem una excursió amb vaixell pel llac Konïgsee envoltats
d’un espectacular paisatge alpí. Quan acabem l’excursió retornarem al nostre hotel i
soparem.
8è Dia. Salzburg - Hallstat - St. Wolfgang Salzburg.
Després d’esmorzar començarem una excursió de dia sencer a la regió de Salzkammergut. Al matí visitarem Hallstatt, una bonica població situada a la ribera del llac i
envoltada de muntanyes convertida en una

3. Salzburg 4. Jardins de Mirabell 5. Neue Residenz

9è Dia. Salzburg - Herrenchiemsee Munic - Barcelona.
Després d’esmorzar recorrerem el trajecte fins a Prien i embarcarem al vaixell que
ens durà a l’illa d’Herreninsel, on visitarem
el palau d’estil Versailles de Lluís II. Dinarem
a Prien i a la tarda retornarem a Munic, des
d’on volarem a Barcelona.

CURTA DISTÀNCIA
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