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Sortida: 27 de març de 2021

• Descobriràs la bella Ciutat de Salzburg

seguint les petjades del famós compositor

Wolfgang Amadeus Mozart.

• Passejaràs per Viena, i sabràs per què la

vida de Mozart, Haydn i Strauss va estar tan

estretament vinculada amb la capital

austríaca.

• Coneixeràs Hainburg, lloc on Joseph

Haydn va anar a escola primària i va

prendre les seves primeres lliçons de

música.

• T'enamoraràs de Praga, l'anomenada

“Ciutat de les cent torres”, on Mozart va

passar els anys més reeixits de la seva

vida.

7 dies / 6 nits

Perquè t’encantarà:

Gaudeix d'aquesta màgica fusió d'Art, Música i Cultura descobrint tres meravelloses ciutats

europees: Salzburg, Viena i Praga; darrere el fil conductor de les grans figures musicals de

Mozart, Haydn i Strauss.

T'ho perdràs?

Especial compositors 
en Setmana Santa 
Mozart, Haydn i 
Strauss 1.595 €

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 

• Guia local de parla hispana a Salzburg (3 hores)

• Entrades incloses:

• Casa natal de Mozart a Salzburg 

• Casa natal de Haydn a Rohrau

• Cases de Mozart, Haydn i Strauss a Viena 

• Assegurança d’assistència en viatge bàsic. Més 

informació a: 

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

Serveis no inclosos

• Vols Ciutat d’Origen – Munich – 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 245€

• Suplement Individual 250€

• Entrades als concerts. Consulti amb Servitravel les 

programacions de les òperes i sales de concerts i li 

ajudarem a organitzar les seves entrades. 

• 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

3
SALZBURGO - LINZ - MELK - VIENA

Esmorzar a l'hotel. Avui viatjarem al Monestir St. Florian amb el famós òrgan “Brucknerorgel“

prop de Linz. Continuarem cap a Melk per a visitar l'Abadia Benedictina de Melk, el monument

barroc més representatiu d'Àustria i a continuació ens espera la fantàstica Viena. Per la nit,

podrem assistir a un concert a l'ostentós Palau Schönbrunn (entrada no inclosa).

Allotjament.

DIA

4
VIENA

Esmorzar a l'hotel. Al matí visitarem la Ciutat de Viena on arribarem a conèixer l'Òpera, el

Palau Hofburg, la Porta dels Herois, el Parlament, l'Ajuntament i les cases de Mozart, Haydn i

Strauss. La vida d'aquests tres compositors està estretament vinculada amb la capital

austríaca: Durant els 10 anys que va romandre a Viena, Mozart va aconseguir la seva major

creativitat, Joseph Haydn va compondre aquí algunes de les seves grans obres com l'oratori

“La Creació”, i Johann Strauss va néixer i va morir en aquesta encantadora ciutat. Allotjament.

DIA

1
MÚNICH - SALZBURGO

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 Salzburg. Allotjament.

DIA

2
SALZBURGO

Esmorzar a l'hotel. Salzburg és sens dubte el bressol del compositor Wolfgang Amadeus

Mozart. Visitarem la ciutat seguint les petjades de Mozart, i entre altres, coneixerem la casa on

va néixer el geni de la música. Allotjament.

Aeropuerto de Munich Salzburgo

Salzburgo Salzburgo

Salzburgo VienaLinz Melk

Viena Viena
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DIA

7
PRAGA

Esmorzar a l'hotel. Al matí ens acostarem a la vida de Mozart a Praga. En el barri antic de la

ciutat visitarem la Torre de la Pólvora i la Plaça Vella, dominada per l'Ajuntament amb el seu

Rellotge Astronòmic, així com les impressionants Iglesias de Tyn i de Sant Nicolás.

Recorrerem també el Pont de Carlos, on podrem apreciar una galeria d'estàtues barroques

amb una bella vista al Castell de Praga. Ara s'entén per què Mozart va dedicar tota una

simfonia a aquesta ciutat! A l'hora establerta, tindrem el trasllat inclòs a l'aeroport per a prendre

el vol a la nostra ciutat d'origen.

DIA

5
VIENA - HAINBURG - ROHRAU - EISENSTADT - VIENA

Esmorzar a l'hotel. Avui viatjarem a Hainburg, lloc on Joseph Haydn va anar a escola

primària i va prendre les seves primeres lliçons de música. Continuarem cap a Rohrau, a la

casa natal d'Haydn. A Eisenstadt, el nostre pròxim destí, Joseph Haydn va viure durant molts

anys com a director d'orquestra de la família Esterházy, en el nom de la qual va compondre

moltes de les seves obres. Durant el passeig per Eisenstadt visitarem la casa d'Haydn,

l'Església de la Muntanya, l'Església dels Franciscans en el barri antic, l'Ajuntament i la

Columna de la Pesta. Allotjament.

DIA

6
VIENA - BRNO - PRAGA

Esmorzar a l'hotel. Avui viatjarem a Brno, sobrenomenada “la germana menor de Praga”.

La metròpoli de Moràvia és la segona ciutat més gran de la República Txeca. Continuarem cap

a Praga, l'anomenada “Ciutat de les cent torres”, on Mozart va passar els anys més reeixits

de la seva vida. Tindrem la possibilitat d'assistir a un concert a la Vila Bertramka (entrada no

inclosa). Allotjament.

Barcelona xxxx

Viena PragaBrno

Praga Aeropuerto
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HOTELS PREVISTOS

Data Hotel Ciutat

27 al 29/03 Altstadt Hotel Hofwirt 3* Salzburg

29/03 al 01/04 Arcotel Wimberger 4* Viena

01 al 02/04 Hotel Grand Majestic Plaza 4* Praga

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.


