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Dia 26.- BARCELONA – MUNICH –PALAU NEUSCHWANSTEIN – INNSBRUCK 
Trobada a l’aeroport  de Barcelona i sortida el vol directe direcció a Munic. Arribada i sortida amb autocar cap a la 
població de Fussen, realitzarem la visita del Castell de Neuschwanstein, el castell construït per Lluís II de Baviera, 
conegut com el Rei Boig, en un meravellós paratge sobre el llac de Fussen. La visita del castell ens portarà per les 
diferents escenes de les òperes de Wagner, ens impressionarà el saló del Tron, així com moltes de les modernitats de 
l´època de construcció. Dinar en ruta. Continuarem fins a la nostra destinació, la ciutat d’Innsbruck, arribada a l’hotel. 
Sopar i allotjament. 

Dia 27.- INNSBRUCK 
Esmorzar. Al matí visita panoràmica amb guia local, on destacarem el famós trampolí olímpic, l’Arsenal, la Maria 
Theresian Strasse amb l’Arc de Triomf, la Catedral, el Palau Reial i el famós Tejadillo de Oro. Dinar en restaurant i per la 
tarda amb el nostre guia pujarem al modern funicular de la Nordkette Innsbruck, que ens portarà des del centre de la 
ciutat a la muntanya “Seegrube”, a 1905m d’altitud. Resta de tarda lliure. Avui anirem a fer un sopar amb espectacle 
tirolès, inclou 1 cervesa Allotjament. 

Dia 28.- INNSBRUCK – CASTELL DE TRATZBERG – TREN DE VAPOR ACHENSEE – PERTISAU – ACHENKIRCH – 
INNSBRUCK 
Esmorzar a l’hotel. A primera hora del matí ens desplaçarem fins al Castell de Tratzberg, un dels castells més bonics 
d’Europa. Pujarem a l’original tren Tratzberg-Express, que ens portarà còmodament fins a les portes del castell. 
Realitzarem la visita guiada, que impressionarà les persones més interessades en l’art i la cultura. Finalitzada la visita, 
ens traslladarem a Jenbach, on començarem un recorregut insòlit amb un dels trens cremallera a vapor més antics del 
món encara en funcionament, el ferrocarril Achensee. Aquest recorregut ens portarà a través dels Alps tirolesos fins 
arribar a Seespitz, a la costa sud del llac Achensee. Arribada i trasllat a Pertisau, un petit poble al cor d’una reserva 
ecològica a la regió de muntanya del Karwendel. Dinar. A la tarda ens embarcarem en un vaixell per fer la travessia fins 
al nord del llac Achensee, on gaudirem de la bellesa del llac de muntanya més gran del Tirol i les brillants aigües de 
color verd maragda. Arribada a Achenkirch i tornada a l’hotel. Sopar i allotjament a l’hotel. 

Dia 29 INNSBRUCK – WATTENS – HALL IN TIROL – INNSBRUCK 
Esmorzar. Avui ens dirigirem Wattens, per fer la visita del Món de Cristall de Swarovski, el laberint lluent que ha sorprès 
els més de 10 milions de visitants. Continuarem la ruta cap a Rattenberg on farem una visita panoràmica d’aquesta 
petita ciutat històrica i visitarem les Nagelschmiedhäuser, unes belles cases del segle XII i el museu d’artesania (entrada 
inclosa). Dinar i de tornada al nostre hotel, entrarem a la ciutat de Hall in Tirol, ciutat fundada pels miners de la regió, 
després de visitar el seu bonic centre tornarem al nostre hotel. Sopar i allotjament. 

Dia 30.- INNSBRUCK – CASCADES DE KRIMML – KITZBÜHEL – SALZBURG 
Esmorzar a l’hotel. Sortida cap a Kitzbühel, ciutat famosa per ser el lloc de trobada de la Jet Set a l’hivern i on tindrem 
temps lliure per gaudir del seu magnífic ambient, continuarem el nostre recorregut fins a Zell am See, un dels pobles 
turístics més prestigiosos i coneguts de la regió . Gaudirem d´una estona de temps lliure en aquesta encantadora 
població situada a la vora del Llac Zell, dinar en un restaurant. De tornada ens dirigirem cap a les cascades de Krimml, 
les quals figuren entre les més boniques dels Alps. Necessitarem calçat còmode. Després d´una curta caminada entre 
boscos i paisatges meravellosos, podrem veure aquestes cascades que en tres salts d´aigua aconsegueixen baixar 380 
metres d´alçada, amb 10.000 litres per segon, sent les més caudaloses de tot Europa. Continuarem fins a Salzburg on es 
troba el nostre proper hotel. 
A la nit anirem a un dels restaurants emblemàtics, el sopar estarà amenitzat per música clàssica del gran mestre 
Mozart., copa de vi inclòs. Tornada a l’hotel. Allotjament 
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Dia 31 SALZBURG 
Esmorzar. Avui farem l´excursió de dia complet a Salzburg. Avui coneixerem la pàtria de Mozart. Visita panoràmica de la 
“Roma del Nord”, dominada per una Fortalesa medieval: la Casa natal de Mozart, la Catedral, construïda el 774 per 
Sant Virgili (i reconstruïda després de l’incendi de 1598), Dinar en restaurant; a la tarda visitarem els Jardins de Mirabel 
i acabarem al centre historicopeatonal, etc… Sopar i allotjament. 

Dia 01 SALZBURG – NIU D’AGUILA PALAU HERRECHIEMSEE – NIU D’AGUILA – MUNICH 
Esmorzar. Sortida cap a la població de Berchtesgaden per visitar un dels paratges més bells dels alps austríacs i on hi ha 
el popular Niu de l’Àliga, antiga casa de retir de Hitler i un dels pocs edificis vinculats al partit nazi que es conserven La 
Kehlsteinhaus, les ascensions podrem realitzar-la a peu, són uns 6 kms i en unes 3 hores podrem arribar a dalt o bé 
agafar una de les llançadores que per carretera serpenteja tota la muntanya. Dinar en ruta. A la tarda arribarem al llac 
Chiemsee un llac creat amb aigua del desglaç. El llac engloba un conjunt d’illes en una de les quals es troba el Castell 
Herrenchimsee, un palau construït pel rei Lluís II de Baviera, el qual pretenia ser una rèplica del Palau de Versalles, però 
mai no va ser acabat. Creuarem amb barca a l’illa on es troba aquest Palau i farem la visita. Continuarem camí fins a la 
ciutat de Munic. A la nit sopar de comiat en cerveseria típica amb cervesa inclosa. Allotjament. 

Dia 02 MUNICH – – BARCELONA  
Esmorzar. Al matí visitarem la ciutat amb el guia fins l’hora del trasllat a l’aeroport. Vol directe de tornada a Barcelona. 

 
Preu amb mínim 20 persones: 2.650€ 
Preu amb mínim 15 persones: 2.750€ 

Suplement habitació individual:440€ 
 

Inclou: 

-BITLLET AVIÓ BARCELONA-MUNIC-BARCELONA 
-7 NITS D’ESTADA EN HOTEL  
-7 ESMORZAR BUFFET, 7 SOPARS I 7 DINAR AMB AIGUA EN GERRA ( 3 SOPARS ESPECIALS AMB BEGUDA ) 
-TOTS ELS SERVEIS D’AUTOCAR INDICATS AL PROGRAMA 
-ENTRADES A: CASTELL NEUSCHWANSTEIN, PALAU HERREMCHIENSEE (VISITES AMB AUDIOGUIES) FUNICULAR 
D’INNSBRUCK, TREN DE VAPOR , VAIXELL, PUJADA EN LLANÇADORA A KEHLSTEINHAUS, ENTRADA EN CATARACTES 
KRIMM 
-GUIA ACOMPANYANT DES DE L’ARRIBADA A MUNICH FINS L’ÚLTIM DIA 
-GUIA LOCAL A INNSBRUCK I SALZBURG, RESTA DE VISITES LES FA GUIA LOCAL 

IMPORTANT:  

Segons el contingut del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, de conformitat amb la redacció del Reial Decret-llei 23/2018, de 21 de desembre, de 
transposició de la Directiva de Viatges Combinats i Serveis de Viatge Vinculats  i la modificació en matèria de responsabilitat i altres aprovada en la Llei 4/2022, de 25 
de febrer: 
·El preu del viatge ha estat calculat al canvi de divises, tarifes de transport, cost de combustibles, impostos, taxes i recàrrecs turístics, a la data de la sol·licitud de 
serveis, que poden variar. 
·L’agència es reserva el dret a modificar el preu donat, per qualsevol increment / reducció en l'esmentada cotització del preu que podrà revisar-se i repercutir al 
client d'acord amb la normativa vigent, fins a vint dies abans de la data de sortida, segons l'article 158 RDL 1/2007. 
·Al moment de fer reserva en ferm, el client coneix i accepta aquesta particularitat. 

 
 

CALENDARI DE PAGAMENTS 
 

 Al moment de fer la reserva, s’haurà de fer un dipòsit del 25% de l’import del viatge.  

 30 dies abans de la sortida, resta del pagament   
 

   


