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Sortida: 16 de juliol de 2020

• Coneixeràs algunes de les ciutats més antigues

d'Alemanya

• Visitaràs el castell que va inspirar a Walt Disney

per dibuixar la Bella Dorment, el preciós castell

de Neuschwanstein.

• Gaudiràs de la ruta romàntica de les 100

esglésies

• Passejaràs en vaixell fins l'Abadia de

Weltenburg

8 dies / 7 nits

Perquè t’encantarà:

Joies de Baviera

1.925 €Preu Family Sènior:

Coneixeràs el sud d'Alemanya, a l'estat de Baviera, en un equilibri ideal entre belleses naturals i

visites culturals.

Els castells i petites ciutats medievals, els fastuosos palaus i les esglésies barroques, a més de les

metròpolis bavareses. Baviera, representada per pobles pintorescs, ciutats medievals i, per descomptat,

Munic (capital de l'estat i metròpoli de renom mundial).

Tot el viatge allotjats en hotels cèntrics i gaudint d’una acurada gastronomia.
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BARCELONA - MUNICH - FÜSSEN 158 kms

Presentació a l'aeroport de Barcelona, assistència personalitzada i reunió de grup per sortir en vol

direcció a Munic. Arribada a l'aeroport de Munic. En autocar ens dirigirem fins a la població de

Fussen. Sopar i allotjament.

DIA

1

Serveis inclosos
• Vols Barcelona - Munic - Barcelona

• Trasllat aeroport – hotel – aeroport

• Serveis d'autocar segons programa

• Guia acompanyant des de l’inici i durant tot el recorregut

• Allotjament: 7 nits d'hotel 4 ****

• Pensió completa, esmorzars bufet, 7 sopars i 6 dinars

• Entrades a:

• Castell de Neuschwanstein

• Castell de Linderhof

• Església Wieskirche

• Abadia de Weltenburg

• Vaixell de Kelheim a Weltenburg (40 minuts)

• Audioguies en Castell de Neuschwanstein i Linderhof

• Guies locals a Ausburg, Wurzurg, Nuremberg, Munic

• Auriculars durant tot el recorregut

• Assegurança d’assistència en viatge bàsic. Més

informació a: 

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

Serveis no inclosos

• Consulteu directament amb ServiTravel les connexions

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

contractació d'una assegurança de cancel·lació per 35 €

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

Barcelona FüssenMunich

NEUSCHWANSTEIN- WIESKIRCHE - OBERAMMERGAU- LINDERHOF 110 Kms

Esmorzar a l'hotel i visita 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 la sala del Tron, així com

moltes de les modernitats de l'època de construcció. Finalitzat el mateix continuarem amb autocar

parant a l'església de Wieskirche d'estil rococó recarregada i molt lluminosa. Continuem camí fins a

la població d'Oberammergau, és mundialment famosa per les seves cases amb façanes decorades

amb frescos, l'artesania en talles de fusta. Dinar en restaurant de la zona i per la tarda visitarem un

altre dels Palaus que es troben en aquesta regió, el Palau de Linderhof, aquest petit Palau va ser

l'obra preferida de Lluís II, i un dels pocs projectes que va acabar com el rei desitjava; construït a

imatge de Versalles però en menor escala, els seus jardins barrocs són espectaculars. Retorn al

nostre hotel. Sopar i allotjament.

DIA

2

Neuschwanstein LinderhofWieskirche Oberammergau

http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/
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FUSSEN - AUSBURG - NUREMBERG 260 Kms

Esmorzar. Sortida cap al nord, arribarem a la ciutat de Ausburg, tercera ciutat més antiga

d'Alemanya, va ser escenari de la "pau d'Augsburg", que va posar fi a la guerra dels 30

anys. Coneixerem en la visita panoràmica l'abadia de Sant Ulrich i Sant Afra (meitat

catòlica i meitat protestant), els habitatges socials de l'Fuggerei en ús

ininterrompudament des de 1516 i el campanar Perlachtum. Dinar a la ciutat i continuació

fins Nuremberg: coneguda en la història contemporània per haver estat clau en l'auge i

caiguda de l'nacionalsocialisme, Nuremberg és una antiga ciutat medieval. Cal destacar

el castell, les belles esglésies gòtiques, el mercat Hauptmarkt amb el "anell de la sort" o

el pont Fleischbrucke, intocat des de 1599, realitzarem la visita de el centre històric

abans d'arribar al nostre hotel situat en aquesta ciutat. Sopar i allotjament.

DIA

3

Fussen NurembergAusburg

NUREMBERG - WURZURG - BAMBERG - NUREMBERG 270 Kms

Esmorzar. Avui ens endinsarem en part de la famosa "ruta romàntica" visitant Wurzurg,

ciutat "de les 100 esglésies", té multitud d'edificis religiosos i públics en tots els estils, molts

d'ells únics, així com una fortalesa molt ben conservada i el " pont vell "sobre el riu Main,

decorat amb estàtues de sants i personatges il·lustres, destaca la Residència Patrimoni

de la Unesco. Dinar en ruta i entrarem a la ciutat de Bamberg, "la ciutat de les 7 pujols"

Patrimoni de la Unesco que no va ser bombardejada en la 2a Guerra mundial amb el que

conserva tot el seu encant de l'edat mitjana i el barroc burgès. Després de la visita tornada

al nostre hotel. Sopar i allotjament.

DIA

4

Nuremberg NurembergWurzurg Bamberg
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NUREMBERG - REGENSBURG - KELHEIM - WELTENBURG - MUNICH 255 Kms

Esmorzar. Sortida cap al sud, realitzarem la visita de Regensburg antiga Ratisbona

considerada la joia gòtica de Baviera, visitarem el centre històric declarat Patrimoni de la

Unesco, continuarem cap a Kelheim on embarcarem per fer un passeig en vaixell pel

Danubi que ens portarà fins a la famosa Abadia de Weltenburg, situada en un preciós

paratge en un dels meandres de riu. Dinar al restaurant de l'Abadia i a la tarda

continuarem fins a la ciutat de Munic. Sopar i allotjament.

DIA

6

NUREMBERG-ROTEMBURG OB DER TAUBER-DINKESBÜHL-NUREMBERG 280 kms

Esmorzar. Seguirem visitant part de la ruta romàntica, avui entrarem en Rotemburg Ob
Der Tauber aquesta ciutat medieval està magníficament preservada, i el seu centre
històric és visita obligada per la bellesa pintoresca dels seus edificis i carrerons medievals,
que han inspirat diverses pel·lícules. Dinar en ruta i visitarem també Dinkesbühl,
considerada la ciutat Antiga més bonica d'Alemanya, el passejar és ja un plaer de per si
veient les diferents façanes artístiques de la majoria dels seus edificis, entrarem a
l'Església de St. George església gòtica que sorprèn per les seves dimensions. Retorn a
Nuremberg. Sopar i allotjament.

DIA

5

Nuremberg NurembergRotemburg Dinkesbühl

Nuremberg MunichRegensburg WeltemburgKelheim

MUNICH

Esmorzar. Aquesta ciutat ofereix cultura i delícies gastronòmiques, amb diverses

pinacoteques mundialment famoses, el Deustches Museum de la ciència i tecnologia,

l'espectacular estadi Allianz Arena on juga l'equip Bayern de Munic, i per descomptat

cervesa (especialitats locals són la Helles de baixa fermentació i la cervesa de blat o

Weissbier) i les salsitxes blanques (Weißwurst) sense les quals cap esmorzar muniquès

està complet. Avui visitarem la ciutat en autocar, amb el Palau de Nymphenenbourg,

l'anella olímpica, els Jardins anglesos, la zona universitària, la Maximilianstrasse, i

acabarem a peu pel centre històric de la ciutat, passant pel mercat de vitualles, l'església

de Sant Pere, el nou Ajuntament amb el seu carilló. Dinar al centre de Munic. Tarda

lliure per les conegudes compres de regals i records. Sopar de comiat a típic restaurant

bavarès.

DIA

7

Munich Munich
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CONDICIONS PARTICULARS PER A CONTRACTAR EL VIATGE:
• La confirmació de la reserva queda realitzada en el moment del pagament efectiu de la mateixa. Dins de les 48 hores següents

l'Organitzador contactarà amb el contractant.

• 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 d'un suplement, amb una anticipació de 15 dies abans de la

sortida.

• És necessari disposar del DNI en vigor

• En el supòsit de contractació de serveis addicionals no inclosos en el preu, aquests serveis es facturaran amb posterioritat a produir-se el

pagament efectiu del mateix i per separat, d'acord amb les tarifes vigents en el moment de la contractació.

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

VOLS

Data Des de Fins Nº Vol H. Sortida H. Arribada

16/07/2020 BCN MUNICH VY1814 13.15 15.25

23/07/2020 MUNICH BCN VY1815 16.05 18.15

HOTELS PREVISTOS

Data Ciutat Hotel

16 al 18/07 Fussen Luitpolpark Hotel 4* o similar

18 al 21/07 Nuremberg Park Inn 4* o similar

21 al 23/07 Munich Mercure 4*, Novotel 4* o similar 

17/6/2019

MUNICH-CIUTAT D'ORIGEN

Esmorzar. A l'hora prèviament indicada, trasllat a l'aeroport per sortir en vol de tornada a

Barcelona.

DIA

8

Munich Barcelona


