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Sortida: 29 de març de 2021

• Coneixeràs Stuttgart, la sisena Ciutat més gran

del país i considerada la Porta d'entrada a la

Selva Negra. Des de la plaça principal podràs

observar molts dels edificis més històrics de la

ciutat.

• Et fascinarà Heidelberg, la cinquena essència

del romanticisme alemany. Una de les ciutats

més boniques de Baden-Württemberg que

compta amb un castell de somni.

• Navegaràs pel Llac Constança, sinònim de

pura relaxació i un lloc fascinant replet de

naturalesa i cultura pertanyent a tres països:

Alemanya, Àustria i Suïssa.

• Passejaràs pel nucli medieval de Friburg, un

dels millors preservats d'Europa que en la seva

majoria és de vianants. Façanes restaurades,

placetes i fonts com acabades d'estrenar.

8 dies / 7 nits

Perquè t’encantarà:

Deixa't seduir durant 8 dies per la regió coneguda com l'assolellat paradís alemany. Per la seva

ubicació geogràfica, al sud occident del país, compta amb més hores de sol a l'any i la seva

temperatura mitjana és més temperada que la resta d'Alemanya.

Una encantadora terra repleta d'encants, misteris, història, naturalesa, i tradició. En ella descobriràs la

idiosincràsia i cultura dels amables pobles de Baden-Württemberg i els millors Castells, Palaus i

Monestirs de la regió.

Impossible perdre-s’ho!!

Setmana Santa 
i les joies de Baden 
Wurttemberg 1.730€

p.v.p per persona
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Serveis inclosos

• Transport en cotxe o minivan modern durant tot el 

recorregut

• Xofer-Guia de parla hispana durant tot el recorregut

• Allotjament en hotels 3*-4* en règim d’allotjament i 

esmorzar (buffet) 

• Visites i excursions segons programa 

• Entrades incloses:

• Palau de Ludwigsburg

• Castell de Heidelberg

• Monestir de Maulbronn

• Illa de Mainau

• Castell Hohenzollern

• Monestir Bebenhausen

• Visita guiada de la fàbrica de cervesa Rothaus

• Bitllet de ferry Constanza - Illa Mainau – Meersburg -

Constanza

• Assegurança d’assistència en viatge bàsic. Més

informació a: http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/

Serveis no inclosos

• Vols Ciutat d’Origen – Stuttgart – Ciutat d’Origen

• Consulteu directament amb ServiTravel les connexions

des de les diferents zones d'origen, així com la 

contractació d'una assegurança de cancel·lació per 37€

• Suplement Mitja Pensió 265€

• Suplement Individual 370€

• Res que no estigui especificat en l'apartat anterior.

ALLOTJAMENTS: En tots els nostres tours i circuits

utilitzem allotjaments singulars i/o hotels i cases

rurals. La major part de les vegades reservats en

exclusiva. Tots els establiments testats i amb certificat
de COVID-free.

COTXES PROPIS: Fem servir cotxes limitats a 6 o 9

places, acompanyats amb un guia. Ens permet tant

garantir la seguretat del grup com la total llibertat de
moviments

MATERIAL I NETEJA: Durant les sortides comptem

amb una farmaciola sanitària, alcohol i gels

desinfectants, així com guants i mascaretes per

complir amb les recomanacions de prevenció i sanitat.

Els vehicles seran esterilitzats amb una làmpada
ultraviolada dos cops al dia.

GRUPS REDUÏTS: 

Grups reduïts, entre 6 i 14 persones en 2 furgonetes, 

amb guia acompanyant i un guia local. Animador 
infantil a partir de 6 nens 

GARANTIA: ServiTravel complirà amb la normativa

actualitzada dels viatges combinats i amb aquelles

altres que poden ser imposades per les autoritats

competents en cada moment i en cadascuna de les
ciutats, comunitats i regions visitades.

Seguretat COVID-19

http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/
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DIA

1
STUTTGART - LUDWIGSBURG - HEIDELBERG

Després de la nostra arribada a l'aeroport de Stuttgart, el nostre xofer-guia acompanyant ens

estarà esperant per començar la nostra ruta cap a Ludwigsburg, on visitarem el Palau

Residencial de Ludwigsburg, l'antiga residència dels reis de Württemberg i el palau barroc més

gran conservat en estat original a Alemanya . Es troba envoltat per un conjunt de jardins

anomenats "Blühendes Barock" (Barroc Florido), representants de diversos períodes artístics.

Continuarem direcció Heidelberg, la ciutat universitària més antiga d'Alemanya. Allotjament.

DIA

2
HEIDELBERG – MONESTIR MAULBRONN - KARLSRUHE

Esmorzar a l'hotel. No és casualitat que Heidelberg fascini a milions de visitants cada any. El

seu famós castell, excepcional combinació d'estil gòtic i renaixentista, així com el centre

medieval de la ciutat amb l'antic pont i l'església dels Sants Esperits són un veritable encant.

Després de descobrir la ciutat de Heidelberg, continuarem a la tarda fins al Monestir

Maulbronn, Patrimoni Cultural de la Humanitat per la UNESCO. L'antiga abadia cistercenca,

obra representativa de l'arquitectura medieval, és considerada el complex monàstic millor

conservat i més impressionant a nord dels Alps. Posteriorment, viatjarem cap a la ciutat de

Karlsruhe, a prop de la frontera amb França. Destaca pel seu palau d'estil barroc sent el cor

de la Ciutat amb 32 carrers irradiant des d'ell com els nervis d'un ventall, per la qual cosa el

sobrenom de Karlsruhe és "ciutat ventall". Allotjament.

Aeroport de Stuttgart HeilderbergLudwigsburg

Heildelberg KarlsruheMonestir Maulbronn
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DIA

3
KARLSRUHE - BADEN-BADEN – FRIBURG

Esmorzar a l'hotel. Viatjarem avui cap a Baden-Baden, l'antiga residència d'estiu de l'alta

noblesa europea i coneguda mundialment com una elegant estació hidrotermal. Metròpolis

internacional de cultura i art, Baden-Baden captiva els visitants de tot el món. Continuarem la

ruta avui a través de la vall del Rin cap Friburg al Sud de la Selva Negra. Friburg, una de les

ciutats més belles de tota Alemanya i amb una gran qualitat de vida, sedueix el visitant amb el

seu nucli antic, els seus carrers empedrats i la "torre més bella de la Cristiandat". Allotjament.

DIA

4
FRIBURG - LLAC TITI - FÀBRICA DE CERVESA ROTHAUS - CONSTANÇA

Després de l'esmorzar, sortida cap al Llac Titi, d'origen glacial, situat al cor de la Selva

Negra. Disposarem allà de temps lliure per descansar, fer un passeig en vaixell o simplement

gaudir del paisatge. Coneixerem la tradicional fàbrica de Cervesa Rothaus, que està

idíl·licament situada en plena Selva Negra. Aquí s'elabora cervesa des de l'any 1791.

Finalitzarem el dia a la ciutat de Constança a les ribes del Llac de Constança. Allotjament.

DIA

5
CONSTANÇA – ILLA MAINAU – MEERSBURG – CONSTANÇA

Esmorzar a l'hotel. Immers en mig dels Paisatges espectaculars dels Alps, el Llac de

Constança ofereix una infinitat d'atraccions i activitats turístiques i connecta Alemanya amb

els seus veïns Àustria i Suïssa. Constança és el centre palpitant d'aquest llac i compta amb un

nucli antic amb pintorescos carrerons. Després de la visita del nucli antic viatjarem cap a l'illa

de Mainau, anomenada també Illa de les Flors que li impressionarà per la seva gran varietat

de flors durant tot l'any i l'esplendor barroc del seu palau. Amb el ferri travessarem el llac fins a

arribar a Meersburg amb el seu Palau Nou que s'alça de manera impressionant sobre

pintoresques vinyes i el blau profund del llac de Constança. Retorn a Constança i

allotjament.

Karlsruhe FriburgoBaden-Baden

Friburg ConstançaFàbrica de cervesa Rothaus

Contança ConstançaIsla Mainau Meersburg
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DIA

7
TÜBINGEN – MONESTIR BEBENHAUSEN - WALDENBUCH - NÜRTINGEN

Després de l'esmorzar, sortida cap al Monestir Bebenhausen, antiga abadia cistercenca i un

dels monestirs més ben conservats del sud-oest d'Alemanya. Després de fer una parada a

Waldenbuch, seu de l'empresa familiar Ritter Sport fabricant d'un dels millors i més famosos

Xocolates d'Alemanya. Després de la visita de l'exposició de xocolata en què no pot faltar la

degustació, continuarem cap a Nürtingen. Allotjament.

DIA

8
NÜRTINGEN - STUTTGART

Esmorzar a l'hotel. Stuttgart no és només la seu de Mercedes-Benz i Porsche, és també una

de les ciutats més verdes d'Europa, amb un bell centre històric. Es poden observar obres

mestres de l'arquitectura com el Vell Castell medieval, el Nou Palau barroc, el bell mercat

Markthalle i la colònia Weissenhof. A l'hora establerta, tindrem el trasllat inclòs a l'aeroport

de Stuttgart per prendre el vol de tornada a la ciutat d'origen.

DIA

6
CONSTANÇA – CASTELL HOHENZOLLERN – TÜBINGEN

Esmorzar a l'hotel. Sortida cap al Castell de Hohenzollern que encara llueix com si el temps

no hagués passat. Situat a la part alta de la muntanya Hohenzollern, i a una altitud de 855

metres, ofereix una vista gairebé tan espectacular com el mateix disseny de la fortalesa.

Continuarem la ruta cap a Tübingen, famosa ciutat universitària, el centre medieval, restaurat

amb cura, es conjuga perfectament amb l'activitat quotidiana d'una ciutat estudiantil jove i

oberta a tothom. Empinades escales, estrets carrerons i teulades punxegudes dibuixen la

silueta del centre històric. Allotjament.

Constança TübingenCastell Hohenzollern

Tübingen NürtingenMonestir Bebenhausen Waldenbuch

Nürtingen Stuttgart
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HOTELS PREVISTOS

Data Hotel Ciutat

29 al 30/03 Leonardo Heidelberg City Center 4* Heidelberg

30 al 31/03 Hotel Berliner Hof 3* Karlsruhe

31/03 al 01/04 Mercure Freiburg am Münster 3* Freiburg

01 al 03/04 Hotel Graf Zeppelin 3* Konstanz

03 al 04/04 Hotel Stadt Tübingen 4* Tübingen

04 al 05/04
BW Plus Hotel am Schlossberg 

Nürtingen 3*
Nürtingen

29 al 30/03 Leonardo Heidelberg City Center 4* Heidelberg

17/6/2019

CONDICIONS PARTICULARS PER A CONTRACTAR EL VIATGE:
• Les sortides són garantides amb un mínim de 25 persones. En el supòsit que no s'assoleixi el nombre mínim, l'Organitzador avisarà de la possible cancel·lació de la

sortida o la possibilitat de mantenir els efectes amb un suplement, amb una anticipació de 15 dies abans de la sortida.

• La confirmació de la reserva queda realitzada en el moment del pagament de el dipòsit.

• Cal disposar del DNI en vigor en els viatges dins de la Unió Europea. En el cas que sigui necessari disposar de passaport, aquest ha de tenir una data de caducitat

de, al menys, 6 mesos. Consultar amb ServiTravel per conèixer la necessitat de visat i el tràmit d’aquest segons la destinació.

• Canvis i cancel·lacions: Les despeses generades per qualsevol canvi en la reserva es veuran reflectides en l'últim pagament i seran comunicades en el moment que

el canvi sigui efectiu. La indemnització a abonar en cas de cancel·lació de la reserva serà d'un màxim del 10% del total de la reserva en concepte de despeses de

gestió més les despeses reals que es generin de la cancel·lació de la mateixa.

• Per a qualsevol informació per a persones amb mobilitat reduïda, contacti directament amb ServiTravel.


