
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 DIES 

ANADA EN BUS 
TORNADA AMB AVIO  

 

SORTIDA:    01/07/18  
 

Preu: 1.370€ 
Taxes 90€ 

 

Suplement Ind.190€ 

 

Paga i senyal 250€ al fer 

la reserva 
 

Resta 45 dies abans de 

sortir  
 

Portar DNI al fer la reserva 
 

 

Preu garantit fins el: 

15/04/18  
 

 

EL VIATGE INCLOU: 
 Autocar anada. 

 Avió  de tornada. 

 Guia acompanyant tot el 

recorregut. 

 1 nit a Solothurn hotel 

3*** 

 5 nits hotel de 3*** a Bad-

Kolhgrup   

 Tots el àpats  menys 

l’esmorzar del dia de 

sortida i el dinar del dia de 

tornada. 

 Begudes no incloses.  

 Entrades i guies locals 

previstes el programa. 

 Assegurança de viatge i 

anul·lació. 

 Suplement assegurança 

anul·lació garantida del 88%:  

40€ (contractar en el moment 

de fer la reserva del viatge.) 
 Suplement per recollir a la 

mateixa població consultar 
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DIA 1: Origen - Solothurn 
 

Sortida direcció Suïssa  pararem per 

esmorzar a càrrec dels Srs. Clients, 

dinarem a Chambery (inclòs en el viatge), 

arribada a l’hotel per sopar i allotjament. 
 

DIA 2: Solothurn – Zurich  

Bad-Kohlgrub 
 

Esmorzar i sortida  cap a Zurich a on amb 

una guia local farem una visita guia per el 

centre Històric de la ciutat per admirar les 

cases gremials, la església Grossmünster. 

Dinar al centre i sortida direcció Baviera, 

checking d’entrada i sopar i allotjament. 
 

DIA 3:Castell de Neuschwanstein- Fussen  
 

Esmorzar i sortida de dia complet per anar 

visitar amb una guia local 

Hohenschwangan i  Nuescwanstein, uns 

dels castell mes visitats de Alemanya, 

construïts per Luis II de Baviera 

anomenat el Rei Boig, declarats Patrimoni 

de la Humanitat. Emplaçat als peus dels 

Alps un lloc màgic, seguirem cap a la 

ciutat romàntica de Füssen a on dinarem 

en  un restaurant típic i a la tarda farem 

una vista per el centre històric. Tornada a 

l’hotel per sopar i allotjament.  
 

DIA 4: Munich. 
 

Esmorzar a l’hotel i sortida de dia 

complet a Munich. Trobada amb la guia 

local per recorre els llocs  més importants 

de la ciutat: la Marienplatz, on podrem 

admirar la Mariensaule i l’Ajuntament  

amb el seu rellotge, la Porta de la Ciutat, 

La catedral i la famosa plaça Karlsplatz. 

Dinarem  i a la tarda temps lliure per la 

zona peatonal de Munich  fins l’hora de 

torna  a l’hotel per sopar i allotjament. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DIA 5: Kempten- Wieskirche 
 

Esmorzar a l’hotel, i sortida per visitar 

Kempten, la segona  ciutat més gran de 

Baviera, on una guia local ens  farà un 

recorregut per el centre històric i cultural. 

Dinar a l’hotel, a la tarda  anirem a visitar 

Wieskirche o Església del Prat, patrimoni 

de la Humanitat des de 1983. Sopar i 

allotjament  a l’hotel. 
 

DIA 6: Linderhof – Ettal  

Oberammrergau 
 

Esmorzar i sortida per anar fins a  

Garmisch-Partenhirchen, coneguda per 

l’esqui. Agafarem el cremallera i el 

telefèric per pujar fins a Zugspitze, la 

muntanya mes alta d’Alemanya per 

admirar el paisatge. Dinar a la zona. Per la  

tarda anirem fins els Castell Linderhof  el  

mes petit dels que va fer construir el  Rei 

Lluis II, i l’ únic que va aconseguir veure 

acabat.(visita guiada interior i jardins). 

Seguirem fins  Oberammergau, localitat 

molt curiosa per la decoració de les 

façanes de les cases.  Sopar i allotjament a 

l’hotel. 
 

DIA 7: Bad-Kohlgrub – Abadia d’Ettal 

Munich. 
 

Esmorzar, recollida de maletes. 

Sortida cap l’Abadia D’Ettal de l’ordre 

benedictina, on farem una visita guiada. 

Seguirem camí fins a Munich per agafar 

el vol de tonada a Barcelona (temps lliure 

per  menjar alguna cosa  abans d’agafar 

l’avió). 

VY1815 MUC-BCN 16:05H 18:20H 

 

 

 

 

BAVIERA 
CASTELLS – NATURALESA -  POBLES ENCANTATS 

Majestuosa bellesa paisatgista 

 
 

 


