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Vols de la companyia Lufthansa, classe turista. 
Estada a hotels de 4****. Pensió completa durant 
tot el viatge. Guia acompanyant d’Eurovacances 
durant tot el viatge. Visita de Lindau i Meersburg.
Visita dels jardins de Mainau. Visita de Stein am 
Rhein i de les cascades del Rin. Excursió amb 
vaixell pel llac Titisee. Visita de Friburg. Visita de 
Colmar. Visita del Museu Rural de Gutach. Visita de 
Baden Baden. Visita d’Estrasburg. Visita del castell 
de l’Alt Koenisbourg. Ruta dels vins de Riquewihr.
Visita de Heidelberg. Assegurança d’assistència en 
viatge amb la companyia Europea.

Què inclou Mapa

3.395 
€

545 
€

Preu persona

Suplement individual

en habitació doble 

0602
Dates de sortida

agostjuliol

ALSÀCIA I 
SELVA NEGRA

Europa

Tradició alemanya i refinament francès

6

45
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2
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1. Lindau 2. Freiburg 3. Colmar
4. Baden-Baden 5. Estrasburg  6. Heidelberg

1. Estrasburg
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Alsàcia ha gaudit sempre d’una po-
sició privilegiada a la ribera del Rin. 
Des de la prehistòria fins a l’actuali-
tat, la gent d’Alsàcia s’han beneficiat 
dels seus sòls productius, de la seva 
climatologia benigne i de les rutes 
comercials que travessen la regió, 
afavorint la riquesa i creixement de 
ciutats com Colmar i Estrasburg. 
Potser per això Alsàcia ha estat his-
tòricament objecte del desig de fran-
cesos i alemanys, que se l’han dis-
putada durant gairebé quatre-cents 
anys. Així, tot i estar definitivament 
integrada a França des de 1945, 
la seva població, les seves arrels i 
la seva història continuen sent pro-
fundament germàniques. En aquest 

sentit no deixa de ser tot un símbol 
dels nous temps que el Parlament 
Europeu estigui precisament a Es-
trasburg, la bonica capital d’una de 
les regions més riques i més dispu-
tades del continent. La Selva Negra, 
és just a l’altra banda del Rin, i a di-
ferència d’Alsàcia sempre ha estat 
una regió alemanya. Aquí predomi-
nen el paisatge muntanyós, l’am-
bient pausat i els poblets rurals. Les 
mateixes muntanyes que atrauen els 
visitants han defensat durant gene-
racions la frontera sud-oest de l’im-
peri germànic. D’alguna manera és 
el contrapunt perfecte a la ribera oc-
cidental del riu. El que us proposem 
és visitar-les totes dues.

Veiem les cascades del Rin a 
Schaffhausen.

Passegem per Baden Baden, 
l’estació termal més luxosa 
d’Alemanya.

Visitem Estrasburg, Colmar, 
Friburg i Heidelberg.

Pugem als millors miradors de 
la regió.
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2. Kayserberg
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1r Dia. Volem a Munic. Lindau - Meers-
burg - Konstanz.
Presentació a l’aeroport de Barcelona. Sorti-
da del vol a Munic. Una vegada aterrem co-
mençarem l’etapa per carretera cap a Lindau, 
vora el llac Bodensee. Durant la visita passe-
jarem pels carrers medievals del casc antic 
i coneixerem la Maximilianstrasse. Dinarem i 
a la tarda arribarem a Meersburg. De marcat 
caràcter medieval, Meersburg gaudeix d’una 
magnífica vista sobre els Alps suïssos. Farem 
un recorregut pel centre i després agafarem 
un ferri fins a l’illa de Mainau. Des d’allà re-
correrem els darrers quilòmetres fins a Kons-
tanz, localitat fundada al segle III per l’empe-
rador romà Constantí Cloro.

2n Dia. Mainau - Schluchsee.
Esmorzarem a l’hotel i retornarem a l’illa de 
Mainau per conèixer els fabulosos jardins 
encarregats pels ducs de Baden, un paradís 
pels amants de les flors. Acabada la visita 
continuarem el nostre recorregut per carre-
tera fins Stein am Rhein. Aquesta població 

medieval destaca per la bellesa del seu casc 
antic. Dinarem i a la tarda ens acostarem a 
Schaffhausen, a tocar del Rin, ciutat famosa 
gràcies a les cascades del Rin. Completarem 
la visita fent un petit creuer fins les roques 
situades al centre mateix del salt d’aigua. 
Acabarem la tarda recorrent els darrers qui-
lòmetres fins a Schluchsee, on ens allotjarem.

3r Dia. Schluchsee - Feldberg - llac Titi-
see - Friburg. 
Després d’esmorzar ens dirigirem a Feld-
berg, tot vorejant el pantà de Schluchsee, a 
930 metres d’altitud, la major reserva d’aigua 
de la Selva Negra. Arribarem a Feldberg i pu-
jarem amb funicular fins a l’estació de See-
buck, a 1.448 m d’altitud. Continuarem l’eta-
pa fins a la ribera del Titisee. Dinarem a un 
restaurant i a la tarda farem una excursió amb 
vaixell pel llac, una de les principals atrac-
cions turístiques del sud de la Selva Negra. 
Segons la tradició, el llac agafa el seu nom de 
l’emperador romà Titus. Després passejarem 
una estona pel poble de Titisee i acabarem el 

dia recorrent els darrers quilòmetres fins a la 
ciutat de Friburg. 

4t Dia. Friburg. 
Esmorzarem i visitarem aquesta bonica ciutat 
de la Selva Negra. Durant la visita entrarem a 
la Catedral. D’origen romànic, la catedral se-
ria remodelada i acabada en estil gòtic durant 
els segles XIV i XV. Acabada la visita, ens di-
rigirem al Museu dels Agustins. Situat a l’es-
glésia d’un antic convent de monjos, aquest 
museu exposa una excel·lent col·lecció d’art 
sacre i profà de l’edat mitjana considerades 
obres mestres del seu període. Dinarem i a la 
tarda gaudirem de temps lliure per passejar 
pels carrerons de la ciutat antiga. Al vespre 
anirem fins al funicular de Schlossberg i so-
parem a un excel·lent restaurant.

5è Dia. Friburg - Colmar - Friburg.  
Esmorzarem i ens dirigirem a Colmar, la capi-
tal de l’Alta Alsàcia. Durant la visita de la ciu-
tat veurem les esglésies de Sant Martí i dels 
Dominicans, d’estil gòtic i entrarem al Museu 
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1. Obernai 2. Riquewhir 3. Lindau  4. Colmar  5. Cascades del Rin  6. Estrasburg
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d’Unterlinden. Dinarem i a la tarda passeja-
rem pel barri de la Petita Venècia, anomenat 
d’aquesta manera pels canals fluvials que el 
recorren. Agafarem una barca i farem un petit 
recorregut per gaudir de la ciutat des d’una 
perspectiva diferent. Tot seguit retornarem a 
Friburg.

6è Dia. Friburg - Gutach - Baden Baden.  
Esmorzarem i ens dirigirem per carretera cap 
al nord de la Selva Negra. La primera parada 
del dia la farem al Museu de l’Hàbitat Rural a 
Gutach, on descobrirem les tècniques cons-
tructives i decoratives pròpies de la Selva Ne-
gra. Continuarem l’etapa fins a Baden Baden, 
on dinarem. A la tarda visitarem la ciutat, con-
siderada una de les estacions termals més lu-
xoses d’Alemanya gràcies a les anomenades 
termes de Caracal·la i el Palau de Bany de 
Friedrichsbad. La fama internacional s’incre-
menta definitivament a partir del segle XIX 
amb la inauguració del teatre i del casino, que 
faran de Baden Baden un dels pols d’atracció 
de les grans fortunes d’Europa. 

7è Dia. Baden Baden - Estrasburg.
Després d’esmorzar anirem a Estrasburg. 
Durant la visita farem un recorregut panorà-
mic per veure alguns dels edificis situats fora 
del centre històric, com el Parlament Euro-
peu, i ja al centre de la ciutat farem un passeig 
per la zona antiga i entrarem a la Catedral de 
Notre-Dame. Tot seguit ens acostarem al ba-
rri de la Petite France, un dels districtes més 
pintorescos d’Estrasburg, de marcat aire me-
dieval. Dinarem i a la tarda farem un recorre-
gut amb llanxa pels canals de la ciutat antiga. 

8è Dia. Estrasburg - Obernai - Riquewihr - 
Kayserber - Estrasburg. 
Esmorzarem i ens dirigirem per carretera a 
Obernai, un poble amb un encant singular 
on farem un recorregut panoràmic. Obernai 
conserva edificis antics al voltant de la plaça 
del mercat, com l’Ajuntament, la torre de la 
Capella i l’antic magatzem de blat. Visitarem 
el castell de l’Alt Koenigsbourg, del segle XII. 
Seguirem la famosa ruta del vi, de la qual en 
destaquem la varietat riesling. Arribarem a 

Riquewihr, una localitat monumental que en-
cara conserva l’aspecte del segle XVI. Dina-
rem i visitarem la població. Acabarem el dia 
al poble de Kayserberg, una petita població 
típicament alsaciana que també ha sabut 
conservar l’ambient arquitectònic del segle 
XVI. A continuació retornarem a Estrasburg. 

9è Dia. Estrasburg - Heidelberg - Bar-
celona. 
Esmorzarem i ens adreçarem a Heidelberg, 
coneguda per la seva universitat fundada 
al segle XVI. Com no va rebre cap impacte 
directe durant la Segona Guerra Mundial, el 
centre històric de Heidelberg està molt ben 
conservat i manté íntegre el seu caràcter bar-
roc. Visitarem el Castell on veurem l’anome-
nada Gran Bota i gaudirem d’una bonica vista 
de la població. Continuarem el nostre reco-
rregut fins la ciutat antiga, que coneixerem tot 
passejant pels carrers més evocadors. Dina-
rem i a la tarda ens traslladarem per carretera 
a l’aeroport de Frankfurt, on agafarem el vol a 
Barcelona. Fi del viatge. 
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7. Estrasburg  8. Obernai  9. Heidelberg  10. Estrasburg  11. Mercat  12. Baden Baden


