
900 89 77 77 www.ServiTravel.es
Carrer Balmes 150, 2n-1a
08008 Barcelona

Organització tècnica i formalització de reserves: ServiTravel Worldwide Holidays GC-004162 CaixaBank és aliena als termes i condicions d’aquesta promoció, i a 
les relacions comercials o contractuals que d’ella es derivin, limitant-se a facilitar l’accés a les mateixes. Per a qualsevol informació, consulta o reclamació 
relacionada amb la promoció, truqui al 900 89 77 77 
ServiTravel està situada al carrer Balmes, 150 de Barcelona. CIF: B63913586

Sortida: 28 de març de 2021

• Gaudiràs de Munic, la flamant capital Bavaresa,

on les tradicions i la història conviuen amb

elegants botigues de disseny i una dinàmica

indústria

• Et meravellaràs davant l'idíl·lic Castell de

Neuschwanstein, que sorgeix com un miratge

a la part alta d'una muntanya coberta de

boscos. Una imatge que et resultarà familiar, ja

que va servir d'inspiració per a la pel·lícula de la

Bella Dorment de Disney.

• Tindràs l'oportunitat de pujar la muntanya de

Innsbruck amb el telefèric Nordkettenbahn i

gaudir de les vistes més impressionants dels

Alps. A un costat, la capital dels Alps als teus

peus, a l'altre, la zona més extensa del Tirol.

• Coneixeràs Rattenberg, el poble més petit del

Tirol, on ens perdrem entre els seus carrers, de

caràcter medieval i les seves façanes de colors.

8 dies / 7 nits

Perquè t’encantarà:

Descobreix la bellesa natural a la frontera entre Alemanya i Àustria

Gaudeix d'una setmana inoblidable en aquest enclavament privilegiat on l'avantguarda i la tradició es

fusionen d'una manera màgica.

Des de Castells de somni, cims alpins i cerveseries de la regió alemanya fins als paisatges evocadors i

bells pobles medievals del Tirol.

Descobreix Baviera
i el Tirol en 
Setmana Santa1.750€

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:

• Casa de Mozart

• Castell de Tratzberg

• Castell de Neuschwanstein

• Assegurança d’assistència en viatge bàsic. Més

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

Serveis no inclosos

• Vols Ciutat d’Origen – Munic – 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 €

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

3
RATISBONA – PASSAU – SALZBURG

Esmorzar a l'hotel. Després d’esmorzar, començarem la nostra ruta cap a Salzburg. En el

camí pararem per a conèixer la ciutat de Passau, anomenada també la “Venècia de Baviera”,

situada en la confluència dels rius Danubi, Eno i Ilz. L'arquitectura de la ciutat està

impregnada per l'estil dels artistes italians que la van crear. En la catedral barroca es troba

l'orgue de catedral més gran del món. Continuació a Salzburg i allotjament.

DIA

1
MUNIC - RATISBONA

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

estarà esperant per a començar la nostra ruta cap a Ratisbona. Amb dos mil anys d'història,

Ratisbona posseeix un impressionant barri antic que forma part del Patrimoni Cultural de la

Humanitat (UNESCO). Visitarem la ciutat, el seu barri antic i el seu famós Pont romà, símbol

de la ciutat. Allotjament.

DIA

2
RATISBONA – NUREMBERG – RATISBONA

Esmorzar a l'hotel. El dia d'avui el dedicarem per a realitzar l'excursió a Nuremberg.

Visitarem el barri antic per a conèixer el seu impressionant i ben conservat castell, les

imponents muralles de la ciutat, esglésies gòtiques, cases romàntiques i places tranquil·les on

en cada racó es pot respirar la història mil·lenària. Retorn a Ratisbona i allotjament.

Aeropuerto de Múnich Ratisbona

Ratisbona RatisbonaNúrembreg

Ratisbona SalzburgoPassau
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DIA

4
SALZBURG

Esmorzar a l'hotel. La fama mundial de Salzburg es deu a la màgia incomparable de la

silueta de la ciutat, la bellesa del paisatge dels seus voltants i la fortuna que Wolfgang

Amadeus Mozart va néixer aquí l'any 1756. Descobrirem la meravellosa ciutat i podrem

admirar, entre altres, la catedral, els jardins de Mirabel, el carrer Getreidegasse i la famosa

Casa de Mozart. Allotjament.

DIA

5
SALZBURG – RATTENBERG – ACHENSEE – CASTELL DE TRATZBERG – INNSBRUCK

Esmorzar a l'hotel. Posteriorment, iniciarem la nostra sortida cap a Tirol. En el camí,

visitarem Rattenberg, denominada “la ciutat més petita d'Àustria”, i que és famosa per les

seves “Nagelschmiedhäuser”, unes belles cases del segle XII. Continuarem cap al Llac

Achensee, el major llac del Tirol, entre altíssimes muntanyes i espectaculars paisatges.

Després visitarem el Castell de Tratzberg, una veritable joia renaixentista alpina. Allotjament.

DIA

6
INNSBRUCK

Esmorzar a l'hotel. La ciutat d’Innsbruck, situada a la Vall del riu Inn i enmig dels Alps, és el

cor del Tirol. Visitarem la ciutat amb els monuments més importants com la Teulada d'Or, la

Hofkirche o el Palau Imperial. Opcionalment podrà pujar a la muntanya d’Innsbruck amb el

telefèric Nordkettenbahn. Allotjament.

Salzburgo Salzburgo

Salzburgo InnsbruckRattenberg TratzbergAchensee

Innsbruck Innsbruck
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HOTELS PREVISTOS

Data Hotel Ciutat

28 al 30/03 Best Western Premier Novina Hotel Regensburg

30/03 al 01/04 Arcotel Castellani 4* Salzburg

01 al 03/04 Hotel Grauer Bär 4* Innsbruck

03 al 04/04 Holiday Inn Munich City Center 4* Munic

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.

Innsbruck MúnichCastillo de Neuschwanstein

Múnich Aeropuerto de Múnich

DIA

8
MUNIC

Esmorzar a l'hotel. A l'hora establerta, tindrem el trasllat inclòs a l'aeroport de Munic per a

prendre el vol de retorn a la ciutat d'origen.

DIA

7
INNSBRUCK - CASTELL DE NEUSCHWANSTEIN - MUNIC

Esmorzar a l'hotel. Avui farem la visita del castell més famós d'Alemanya: Neuschwanstein,

construït per Lluís II, el famós “Rei Boig”. El rei bavarès el va manar construir a semblança dels

castells medievals dels cavallers alemanys en estil neorromàntic. El resultat va ser un palau

que sembla sorgir d'un conte de fades. Continuació a Munic i allotjament.


