
 

 
 
 

ÀUSTRIA I ESLOVÈNIA 
Dels cims Alpins a l’opulència dels Habsburg 

 
 
 

Àustria i Eslovènia són dos dels països amb més 
personalitat d’Europa Central. Units per la 
llarga cadena dels Alps, tots dos s’han convertit 
en una de les destinacions turístiques més 
importants del continent. Les raons són 
evidents. Viena i Ljubljana són les seves capitals 
culturals, amb una oferta museística i artística 
sense competència. A Àustria les profundes 
valls transversals del Tirol austríac amaguen els 
grans passos alpins que han marcat les 
comunicacions entre el centre d’Europa i la 
Mediterrània, enriquint la capital històrica del 
Tirol, Innsbruck, com cap altra ciutat alpina. 
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. 
Just a tocar ens trobem la jove Eslovènia que 
ens delecta amb llacs espectaculars con el llac 
de Bled, i coves impressionants com Postojna i 
Skocjan en la regió càrstica més important de 
tota Europa. És difícil imaginar millors 
ingredients per crear una gran destinació 
turística. 
Us proposem un viatge que combina Àustria i 
Eslovènia. Recorrerem Salzburg i els llacs del 
Salzkammergut, el mirador del Niu de l’Àguila i 
el llac de Könnigsee, l’olímpica Innsbruck i 
Kitzbühel; sobrevolarem els Alps amb avioneta, 
ens acostarem a la glacera del Grossglockner, 
visitarem les cascades de Krimml i coneixerem 
la riquesa dels Habsburg a Viena; navegarem 
els llacs de Bled i de Bohinj, pujarem al mont 
Vogel i entrarem a les entranyes de la terra a 
Postojna i Skocjan. Una destinació propera 
però de llarga durada pels qui els agrada fer 
grans viatges sense un vol de gran distancia.  
 

SORTIDA  3 de juliol de 2023 
  4 de setembre de 2023 

 
 
 



 

 
1r Dia. Barcelona – Munic – Innsbruck. 
Presentació a l’aeroport de Barcelona on ens estarà esperant el guia d’Eurovacances que ens 
acompanyarà durant tot el viatge. Un cop realitzats els tràmits de facturació, embarcarem al vol 
que ens portarà a Munic. Després de recollir l’equipatge ens dirigirem a la frontera austríaca per 
continuar l’etapa fins a Innsbruck, capital cultural i administrativa del Tirol. Dinarem i a la tarda 
coneixerem la ciutat. Durant la nostra visita recorrerem la Maria Theresian Strasse, on podrem 
veure la Columna de Santa Anna, construïda per commemorar la defensa de la vila davant les 
tropes bavareses. Més endavant, trobem l’Arc de Triomf del 1765, la Casa de la petita teulada 
d’or i la Hofkirche, on es troba el monument funerari de l’Emperador Maximilià I. Sopar i 
allotjament. 
 
2n Dia. Innsbruck – Zell am See – Krimml – Kitzbühel. 
Esmorzarem a l’hotel i ens traslladarem a Zell am See; al seu petit aeroport agafarem una 
avioneta per sobrevolar els Alps i contemplar a vista d’ocell els pobles situats al fons de les valls, 
les granges, els llacs, la verdor de prats i boscos, els cims elevats i les glaceres que els cobreixen 
durant tot l’any. Aquest vol ens oferirà en tot moment unes panoràmiques espectaculars que 
esdevindran un record inoblidable. Continuarem la ruta vorejant Mittersill i la vall de Pinzgau i 
arribarem a les cascades de Krimml. Aquests salts d’aigua, amb un desnivell de 380 m, figuren 
entre els més bonics dels Alps i quan el sol està al seu punt més alt, la vaporització de l’escuma, 
per sobre la vegetació, forma un lluminós arc iris. Acabada la visita dinarem a un restaurant local, 
i a la tarda continuarem el trajecte seguint la ruta del Gerlopass, tot passant per l’embassament 
Durlassboden, sempre envoltat de cims coberts de neu. Vorejant la vall del Ziller arribarem a 
Kitzbühel, on ens allotjarem les properes dues nits. Sopar i allotjament. 
 
3r Dia. Kitzbühel – Grossglockner – Kitzbühel. 
Esmorzarem a l’hotel. Avui farem una excursió de tot el dia al llarg de la ruta del Grossglokner, 
projectada l'any 1924 pel gran enginyer Franz Wallack per tal d’eclipsar totes les altres 
carreteres d'alta muntanya obertes en aquell moment. Aquesta ruta, que s’acabà l'any 1935, 
travessa el Parc Nacional Hohe Tauern, de 121.000 ha. de natura intacta, situat a un dels més 
bells emplaçaments dels Alps orientals on viuen un gran nombre d'espècies protegides, vegetals 
i animals. La carretera, que ens permet gaudir en tot moment de panoràmiques imponents, ens 
portarà al punt final de la ruta de les glaceres, el Franz-Josefs-Hohe, ampla terrassa que permet 
veure la grandiositat de la glacera Pasterze i la majestuositat de les seves muntanyes. Dinarem i 
a la tarda passarem per l’idíl·lic poble de Heiligenblut; més enllà veurem les Dolomites, que 
queden al sud de Lienz, des d'on emprendrem el retorn passant per la ruta del Felber Tauern, 
que continuarà oferint-nos perspectives extraordinàries. Finalment retornarem a l’hotel de 
Kitzbühel i soparem. 

 
4t Dia. Kitzbühel – Salzburg. 
Esmorzarem a l’hotel i ens traslladarem a Salzburg per carretera. Ciutat natal de Mozart, 
compositor que dominà totes les formes d'expressió musicals, és amb tota seguretat una de les 
ciutats més evocadores d’Àustria. Salzburg està travessada pel riu Salzach i fou construïda al peu 
de la fortalesa d’Hohensalzburg, residència dels prínceps-arquebisbes. 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 - d'estil barroc - i la casa de Mozart. 
Pujarem amb funicular a la Fortalesa d’Hohensalzburg, construïda sobre un bloc dolomític a 120 
m d'alçada sobre la ciutat. Des del segle XI fins el XV aquesta fortalesa fou la residència dels 
prínceps-arquebisbes. Acabada la visita, dinarem i tot seguit ens instal·larem a l’hotel. A la tarda 
disposarem de temps lliure per passejar tranquil·lament pels carrers d'aquesta elegant ciutat. Al 
vespre ens retrobarem per sopar a l’hotel. 



 

 
5è Dia. Salzburg – Niu de l’Àguila – llac Konigsee – Salzburg. 
Al matí, després d'esmorzar, sortirem en direcció a Berchtesgaden, on comença l’anomenada 
ruta alemanya dels Alps. Una vegada arribem iniciarem la pujada a Obersalzberg. Els autocars -
especialment preparats- ens portaran fins als 1700 metres d'alçada. Un túnel ens dóna accés a 
l'ascensor que s'enlaira 124 metres dins la muntanya i ens puja al Teehaus (saló de te), més 
conegut com el Niu de l'Àliga, que ens oferirà una amplíssima panoràmica de Baviera, la regió 
de Salzburg i els pre-Alps de Salzkammergut. Obersalzberg fou l’indret predilecte d’Adolf Hitler 
i s’hi construí un conjunt d'edificis que venien a simbolitzar el santuari del règim hitlerià. 
Dinarem a Obersalzberg i, a la tarda, farem una excursió amb vaixell pel llac Konïgsee, que es 
troba voltat d'altíssimes muntanyes i ens ofereix un eco que trona per tots els cims. Després 
retornarem a l’hotel de Salzburg i soparem. 
 
6è Dia. Salzburg – St. Wolfgang – Hallstat – Viena. 
Esmorzarem a l’hotel i tot seguit començarem una excursió de dia sencer a l'Alta Àustria, on es 
troben els nombrosos llacs de la regió de Salzkammergut. La primera parada del matí la farem 
a St. Wolfgang, població situada a peus del llac del mateix nom. Veurem l’església, passejarem 
pels seus pintorescos carrers i contemplarem l'anomenat Alberg del Cavall Blanc tot gaudint d’una 
preciosa vista sobre el llac Wolfgang des del seu mirador. A continuació ens dirigirem a Hallstatt, 
població envoltada d'altes muntanyes i situada a la ribera occidental del llac del mateix nom on 
podrem observar les seves cases, construïdes de manera esglaonada al fort pendent de la 
muntanya. Dinarem i a la tarda continuarem el recorregut fins arribar a Viena, capital del país, 
on ens allotjarem les properes dues nits. Sopar i allotjament. 
 
7è Dia. Viena. 
Al matí després d’esmorzar iniciarem la descoberta de la ciutat de Viena. Començarem pel Palau 
Imperial, el Hofburg que deixa palesa la riquesa que ostentà Àustria en el passat; tot seguit ens 
dirigirem a la part més antiga, el Graben, on es troba la columna de la Pesta del 1693. També 
entrarem a la Catedral de Sant Esteve, símbol de la ciutat, que destaca per la seva torre de 137 
metres d’alçada. Un cop a l’interior ens deixarem sorprendre per les seves dimensions i per 
l’elegància i harmonia de l’estil gòtic germànic. Dinarem a un bon restaurant local i a la tarda 
gaudirem d’una estona per passejar lliurement per la capital. Sopar i allotjament. 
 
8è Dia. Viena – Villach. 
Esmorzar i sortida cap al Palau de Schönbrunn, que fou la residència d’estiu de la família 
imperial. Visitarem els seus apartaments i el parc. Des de la glorieta del parc, podrem fotografiar 
unes magnífiques vistes. També podrem passejar pels jardins del Palau de Belvedere, construït 
pel príncep Eugeni de Savoia. Posteriorment dinarem i a la tarda ens dirigirem a Villach, ja a la 
frontera amb Eslovènia. Sopar i allotjament a l’hotel. 
 
9è Dia. Villach – Kobarid – Bled. 
Esmorzarem a l’hotel i creuant la frontera eslovena arribarem a la petita localitat alpina de 
Kobarid. Coneguda pels italians amb el nom de Caporetto, aquesta població assoliria 
preeminència durant la batalla del mateix nom, una de les més importants de la Primera Guerra 
Mundial. Visitarem el Museu dedicat al paper de Kobarid durant el conflicte i després farem una 
excursió a peu per conèixer l’entorn natural i patrimonial del poble. Dinarem a un restaurant 
local i a la tarda començarem un recorregut panoràmic amb autocar al llarg de la vall del riu Soca 
endinsant-nos al cor dels Alps Julians fins al Parc Nacional del mont Triglav, que amb 2864 
metres d’altitud és la muntanya més alta d’Eslovènia. Ens aturarem al pas de Vrsic per gaudir 
del paisatge i continuarem pel vessant nord del massís amb direcció a l’estació de muntanya de 
Granjska Gora, des d’on continuarem fins a Bled, una pintoresca població situada al costat d’un 
llac d’aigües càlides, amb una església de postal, un castell medieval que defensa la vall i, com a 



 

decorat de fons, les grans muntanyes dels Alps Julians. Quan arribem ens instal·larem a l’hotel 
on soparem i descansarem. 
 
10è Dia. Bled – llac Bohinj – mont Vogel – Bled. 
Començarem l’etapa en direcció sud fins a la petita localitat de Ribcev Laz, situada a la vorera 
del llac Bohinj. Quan arribem farem un creuer fins a l’altre extrem del llac, on hi ha l’estació del 
telefèric del mont Vogel, que en un espectacular recorregut ens pujarà a 1.540 metres d’altitud. 
Des de l’estació superior gaudirem d’una magnífica vista dels Alps Julians i del mont Triglav, la 
muntanya més alta del país. Dinarem a un restaurant local i retornarem a Bled. A la tarda farem 
un recorregut amb barca fins a l’illeta situada al centre del llac. La barca ens deixarà a la vorera 
sud de l’illa, davant d’una escala monumental que data del 1655. Visitarem l’Església de 
l’Assumpció, del segle XVII, i a l’interior contemplarem uns frescos del segle XIV i l’absis d’una 
antiga capella pre-romànica, l’única que es coneix d’aquesta època en tot el país. Acabada la 
visita, retornarem amb barca a la vorera del llac i ens dirigirem amb autocar al Castell de Bled, 
estratègicament situat sobre un espadat de 100 metres que vigila el llac, construït durant el 
segle XI i remodelat al XVI. Acabada la visita, retornarem a l’hotel per sopar. 
 
11è Dia. Bled – gorges del Vintgar – Ljubljana. 
Avui començarem el dia visitant les gorges del Vintgar. Els 1.600 metres de recorregut de 
l’engorjat es poden caminar en tota la seva longitud gràcies a unes passeres de fusta construïdes 
l’any 1893. Durant l’excursió gaudirem de la frondositat dels boscos eslovens i sobretot de 
l’ambient sobrecollidor de les gorges, dominat pel soroll i l’energia que desprèn l’aigua del riu. 
Acabada la passejada, continuarem la ruta per carretera fins arribar a la ciutat de Ljubljana, 
capital del país, on ens instal·larem a l’hotel i dinarem. A la tarda veurem l’Ajuntament barroc i, 
tot passejant, recorrerem els carrers més interessants del barri antic. Veurem la Catedral del 
segle XVIII, el Mercat Central, el pont del Drac i el Triple pont del segle XIX. Des de la plaça 
Presernov anirem fins al cim del turó del castell, des d’on gaudirem d’una magnífica vista de la 
capital, i veurem exteriorment l’Església de Sant Jordi, del segle XV. Acabarem de conèixer la 
ciutat fent un petit creuer pel riu Ljubljanica, que ens permetrà apreciar millor els famosos ponts 
pels quals és coneguda la capital d’Eslovènia. En acabar retornarem a l’hotel on estem allotjats 
i soparem. 
 
12è Dia. Ljubljana – Castell de Predjama – coves de Postojna – Ljubljana. 
Esmorzarem a l’hotel i sortirem amb autocar cap al Castell de Predjama. Quan arribem visitarem 
aquesta fortificació, espectacularment situada a l’interior d’una balma de proporcions 
gegantines que s’obre al centre d’un cingle imponent de més de 120 metres d’alçada. Acabada 
la visita continuarem l’etapa fins arribar a les properes coves de Postojna. Aquest conjunt de 
cavitats, de més de 20 quilòmetres de recorregut, és un dels sistemes càrstics més llargs i 
complexes del món. Recorrerem cinc quilòmetres d’aquesta immensa cova, quatre dels quals 
els farem còmodament asseguts en un tren elèctric i la resta a peu; hi veurem diferents galeries 
de formacions espectaculars, coneixerem els misteriosos amfibis que viuen als racons més 
amagats de la cova i arribarem a l’anomenada sala de concerts un espai natural amb capacitat 
per a 10.000 persones! Dinarem a un restaurant local i a la tarda retornarem a Ljubljana per 
sopar i descansar. 
 
 
13è Dia. Ljubljana – Skocjan – Barcelona. 
Després d’esmorzar continuarem el recorregut per Eslovènia fins a les coves de Skocjan, 
considerades les més espectacular d’Europa i declarades Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO. Aquesta cova, de gairebé sis quilòmetres de recorregut i 250 de profunditat, va ser 
íntegrament excavada pel riu Reka. Entrarem a la cavitat per la boca superior i recorrerem les 
sales més espectaculars, algunes d’elles de proporcions gegantines. Finalment sortirem a 



 

l’exterior per la boca inferior de la cova, situada al fons d’una sima de gairebé 200 metres de 
profunditat i parets verticals que tallen l’alè. Dinarem a un restaurant local i a la tarda ens 
traslladarem a l’aeroport per agafar els vols de retorn a Barcelona. En aterrar i un cop recollit 
l’equipatge donarem per acabat el viatge del qual esperem en guardin un bell record. 
 

 
 
PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE 

 
SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL 

 
5.795.- € (IVA inclòs) 

 

 
995.- € (IVA inclòs) 

 
EL PREU INCLOU: 
Vols de la companyia Vueling o Lufthansa, classe turista • Pensió completa durant tot el viatge 
• Hotels de 4**** durant tot el recorregut • Guia acompanyant d’Eurovacances durant tot el 
viatge • Visita d’Innsbruck • Vol panoràmic amb avioneta des de Zell am See • 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 • Excursió a la regió del Salzkammergut 
amb visita de Hallstatt i St. Wolfgang • Visita de Viena amb entrada a la Catedral, palau de 
Hofburg i palau de Schombrünn • Visita de Kobarid • Excursió al llac Bohinj, amb creuer i telefèric 
al mont Vogel • Visita de Bled, amb recorregut amb barca pel llac i pujada al castell • Visita de 
les gorges del Vintgar • Visita de la ciutat de Ljubljana • Visita del Castell de Predjama i de les 
coves de Postojna • Visita de les coves de Skocjan • Assegurança d'assistència en viatge  
 
* Consulteu-nos els requisits i la documentació necessària per viatjar i informeu-nos de qualsevol al·lèrgia 
o intolerància alimentària. 

 
 
ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ OPCIONAL:  
Consulteu preus i condicions a les nostres oficines. 
 
 
CONDICIONS DE RESERVA: 
Dipòsit del 25% de l’import del viatge i la totalitat de l’assegurança de cancel·lació en el moment 
de formalitzar la reserva. 
Pagament final a realitzar 30 dies abans de la data de sortida del viatge. 
 


