AUSTRIA, TIROL I ENCANTS DE BAVIERA
Dia 1.- Ciutat d’origen – Viena (MP) Sortida en vol de línia regular cap a la capital austríaca, Viena. Trasllat
a l'hotel i allotjament. Temps lliure per prendre un primer contacte amb la ciutat. Sopar.
Dia 2.- Viena (Mitja Pensió) Esmorzar. Visita panoràmica de la ciutat. Començarem amb l'avinguda
Ringstrasse amb els seus bells edificis històrics. Veurem l'Òpera, els museus de Belles Arts i Ciències
Naturals, la Porta dels Herois, el Parlament, l'Ajuntament, la Universitat, el Teatre Nacional, l'Església
Votiva, la Catedral de Sant Esteve i la casa de "Cent Aigües". Continuem cap al Palau barroc de Belvedere,
on farem una breu parada en els seus bells jardins. Dinar. Tarda lliure. Possibilitat de realitzar una excursió
opcional per visitar el palau de Schönbrun. Allotjament.
Dia 3.- Viena - Regió dels Llacs - Salzburg (Pensió Completa) Esmorzar. Sortida en autocar cap a la regió
dels Llacs del Salzkammergut, amb un dels paisatges més bells d'Àustria amb els seus llacs d'aigües
cristal·lines. Gaudirem d'una agradable parada a la bonica població de St. Wolfgang. Dinar. Continuem cap
a Salzburg. Arribada i visita panoràmica de la ciutat per conèixer els seus punts principals començant pels
jardins del palau de Mirabell des d'on tenim una preciosa vista de la fortalesa medieval, passejant per un
dels ponts sobre el riu Salzach, arribem al carrer Getreidegasse la més coneguda de Salzburg, on es troba la
casa natal de Mozart, la plaça del mercat i la Catedral. Sopar i allotjament.
Dia 4.- Salzburg - Cascades Krimml - Castell Tratzberg - Tirol (Pensió Completa) Esmorzar. Sortida cap a
Krimml fins arribar a les cascades, es recomana portar calçat còmode per donar un agradable passeig que
ens portarà a conèixer les cataractes més importants del Tirol. Dinar. Posteriorment continuem cap al
Castell de Tratzberg. Pujada i baixada en mini-tren per visitar el Castell, d'estil gòtic i un dels més bells
d'Europa. Sopar i allotjament a Tirol
Dia 5.- Tirol - Innsbruck - Tirol (Pensió Completa). Esmorzar i sortida per visitar l'espectacular estadi de
salts d'esquí de Bergisel. A contínua-ció, visita panoràmica de la capital del Tirol, una de les ciutats més
idíl·liques d'Europa, enclavada al cor dels Alps, cobejada per imperis i repúbliques al llarg de tota la seva
història. Destaca el seu casc antic de carrers estrets, el teulat d'or i l'Arc de Triomf. Visitarem el Palau
Imperial, Hofburg d'Innsbruck. Dinar. A continuació pujada al funicular des Congress a la muntanya
"Seegrube". Allotjament i sopar a Tirol. A la nit, opcionalment podran assistir a un espectacle tirolès.
Dia 6.- Tirol - Schwaz - Llac Achenkirh - Wattens (Swarovski) - Tirol (Pensió Completa) Esmorzar. Sortida
cap a la ciutat de Schwaz. Visita de la ciutat de les mines de sal. Visita del Monestir Franciscà, amb la seva
església i el seu claustre. A continuació, vam sortir en ruta cap al llac Achensee, el llac més gran del Tirol.
Passeig en vaixell de Achenkirch a Pertisau. Dinar en restaurant. Sortida cap a Wattens a pocs quilòmetres
d'Innsbruck per conèixer el Món de cristall de Swarovski, on es poden admirar totes les facetes i formes del
vidre. Allotjament i sopar a Tirol.
Dia 7.- Tirol - Excursió al Castell de Newschwanstein - Múnich (Mitja Pensió) Esmorzar i sortida en autocar
per realitzar la visita d'un dels castells de Baviera més coneguts del món. Arribada a Fussen i ascensió en
autocar per la serpentejant carretera fins arribar al castell de Newschwanstein. Visita d'aquest castell
construït durant el regnat de Lluís II de Baviera, conegut com "el Rei Boig", en un paratge espectacular i
considerat com el castell més famós del món, en el qual es va inspirar Walt Disney per crear el seu castell
de la Bella dorment. Dinar. A continuació, sortida cap a Munic. Visita panoràmica de la capital de Baviera
en què coneixerem la seva famosa i concorreguda Marienplatz, la plaça de l'Ajuntament amb el seu
imponent edifici neogòtic i el seu bonic carilló, la Torre del Vell Pere i la catedral entre d'altres punts
d'interès. Allotjament.
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Dia 8.- Múnich – Barcelona. Esmorzar. A l'hora indicada, trasllat a l'aeroport per sortir en vol de línia

regular de tornada. Arribada, fi del viatge i dels nostres serveis.

PREU 24 DE JUNY I 2 SETEMBRE:
PREU 1 JULIOL AL 26 AGOST:
PREU 9 SETEMBRE I 16 SETEMBRE:

1.199 € PERSONA
1.280 € PERSONA
1.335 € PERSONA

El preu inclou: - Passatges aeris en vol regular classe turista. - Trasllat aeroport-hotelaeroport. - Transport amb autocar segons programa. - Allotjament i esmorzar en hotels 3 * / 4 *
en habitacions dobles amb bany o dutxa. - 11 dinars (5 sopars + 1 sopar típica a cerveseria i 5
dinars un d'ells a bord durant el creuer pel Rin) sense begudes. - Guia acompanyant de parla
hispana durant el circuit. - Guies locals per a les visites d'Heidelberg, Estrasburg i Luxemburg. Creuer pel Rin. - Audio individual a les visites. - Assegurança de viatge. - Taxes d'aeroport i
suplement de carburant (subjectes a modificació).
El preu no inclou:
- Entrades a museus o monuments, begudes, propines. Notes importants: - L'ordre de les visites
podrà ser variat en destinació, mantenint íntegre el programa. - Els dinars i sopars podran ser
indistintament en hotels o restaurants (begudes no incloses).

Informació aèria: Vols regulars anada i tornada. Trasllat d'entrada i sortida. En cas d'haver escales o suplements, serà notificat pel
nostre departament de reserves. Els horaris de vols comunicats a la confirmació de la reserva, poden patir modificacions per part
de l'operador turístic, fins al moment de l'emissió dels bitllets aeris.
Nota: Aquests preus estan basats en classe "Tarifa Bàsica", és possible que a l'hora de confirmar els vols es faci amb un
suplement de classe "Tarifa Mitjana o Alta". Subjecte a disponibilitat; places limitadas.Precios exclusius del web per reserves
efectuades a través de la mateixa o el 902

turisme@fatec.cat www: fatec.cat
Servei ofert per Nautalia viatges als clients de Turisfatec fins al 31-12-2017 Turisfatec és aliena als termes i les condicions del servei ofert per Nautalia
Viatges, S.L. i, per tant, no és responsable en cap cas de possibles incidències, perjudicis o conflictes que puguin derivar-ne de l’ús.
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