AVIÓ
DES DE
BARCELONA

Alsacia I LA SELVA NEGRA
+creur per el Rhin, 6 Dies

DIA 1: (Diumenge) BARCELONA-ZURICH-FREIBURG
Trasllat des d'origen a l'aeroport de Barcelona, T1, a les 05.00 per sortir en vol regular de Vueling a les 07.00 directe a Zurich. Arribada a les 08.55 i
acomodació a l'autocar que ens portarà al llac de Constança per gaudir de la bella població de Meersburg dominada pel seu castell barroc. Després
de passejar per la mateixa, ens dirigirem al Titisee, al cor de l'alta Selva Negra, llac d'origen glacial, en un frondós paisatge d'avets. Dinar en
restaurant. A la tarda, seguirem una de les carreteres més boniques de la Selva Negra, que ens portarà a Triberg, per admirar les cascades (entrada
inclosa), en un parc en el qual els esquirols vénen a menjar de la mà dels visitants, continuant a Freiburg, on arribarem a última hora de la tarda.
Sopar i allotjament a l'hotel.
DIA 2: FREIBURG-COLMAR-RIQUEWIHR-FREIBURG
Estada a l'hotel en mitja pensió. Al matí, ens dirigirem al Rhin i veurem el funcionament de les rescloses. Entrarem a França i arribarem a Colmar, una
de les ciutats de la Decapole alsaciana, on admirarem amb el nostre guia acompanyant les seves peculiars construccions com l'Antiga Duana, la casa
del Pelegrí, la del ferro vermell, la casa Pfister. Abans del migdia continuarem a Riquewihr, encantadora població emmurallada, en l'anomenada ruta
dels vins d'Alsàcia, als peus dels Vosges. Passejarem per la població i dinarem en restaurant concertat, tornant a la tarda a Freiburg, on farem una
visita amb el nostre guia acompanyant de l'alegre ciutat universitària del sud, amb el barri de la Catedral, la casa Wenzinger, la casa de la Balena,
l'Ajuntament, antiga Universitat, tornada a l'hotel. Sopar i allotjament.
DIA 3: FREIBURG-ESTRASBURGO-BADEN BADEN-LADENBURG
Esmorzar a l'hotel i sortida cap Estrasburg, en què farem amb el nostre guia un recorregut panoràmic pel barri construït durant l'ocupació alemanya
a la fi del segle XIX, amb el Consell d'Europa, el Palau del Tribunal de els Drets Humans, el nou Parlament europeu, el Palau del Rhin i el Monument al
soldat alsacià. Continuarem cap al barri dels adobers, conegut com la Petite France que recorrerem a peu i arribada a la Catedral, impressionant
edifici de gres vermellós, obra mestra de l'art gòtic. Dinar en restaurant. A la tarda, ens dirigirem a Baden Baden, l'estació termal romana, que fos lloc
de trobada de la Jet-Set europea durant un segle i que encara avui manté l'ambient que la fes famosa, amb el Balneari, el Casino, el Teatre ....... a
última hora de la tarda arribada a Ladenburg. Sopar i allotjament a l'hotel.
DIA 4: LADENBURG-CRUCERO POR LOS CASTILLOS DEL RHIN-HEILDELBERG-LADENBURG
Estada a l'hotel en mitja pensió. Al matí ens dirigirem a St. Goar per embarcar en el vaixell amb el qual farem un Creuer pel Rhin, passant al costat de
la Loreley, les poblacions de Bacharah i Lorch, amb els castells dominant la vall i les vinyes que arriben fins a la riba del riu, esmorzant a bord. A la
tarda arribarem a Heidelberg, visita guiada a la ciutat, amb l'impressionant castell dels prínceps electors (entrada inclosa) i la magnífica vista sobre la
ciutat. Passejarem per la ciutat vella, amb el pont sobre el Neckar, l'església de l'Esperit Sant, l'Ajuntament, la casa del Cavaller Sant Jordi, l'església
dels Jesuïtes, la Universitat. A última hora de la tarda, retorn a l'hotel. Sopar i allotjament.
DIA 5: LADENBURG-ROTENBURG-WURZBURG-NURENBERG
Esmorzar a l'hotel. Jornada dedicada a la Ruta Romàntica, dirigint-nos al matí a Rothenburg ob der Taube, població en la qual ens semblarà que
Kronos ha detingut el rellotge del temps. Veurem la plaça de l'Ajuntament amb el magnífic edifici renaixentista, el carrer dels Senyors, les muralles
sobre el riu Taube, la casa del constructor amb els seus atlants ........ Després del dinar en restaurant concertat, prosseguirem cap a Wurzburg, visita
guiada, ciutat a la vora del Main, en el pont amb les seves estàtues, la imaginació ens portarà a Praga. Passejarem per la ciutat, amb la seva Catedral,
el seu mercat, les belles construccions rococós i especialment, la Residència (entrada inclosa), magnífic palau barroc, amb l'espectacular escala de
Baltazar Neumann, amb la cúpula pintada per Tiépolo, amb els seus jardins i la església del palau, obra mestra de l'art barroc. Finalitzada la visita,
continuació a Nuremberg. Sopar i allotjament a l'hotel.
DIA 6: NURENBERG-BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. Al matí visita de Nuremberg, visita guiada, la que va ser capital ideològica del III Reich i una de les ciutats medievals més ben
conservades d'Europa fins a la II Guerra Mundial. Avui conserva encara l'encant d'abans, amb les seves característiques construccions, del qual
gaudirem en la visita de la ciutat, amb l'església de Sant Sebaldo, la plaça del mercat, la Font bonica, i la magnífica vista de les teulades de la ciutat,
des del Castell, a la part alta de les fortificacions que la circumden. Passat el migdia, trasllat a l'aeroport per sortir en vol regular de Vueling a les
15.10 de tornada a Barcelona. Arribada a les 17.15 i trasllat a origen.

EL PREU INCLOU:

 Trasllat a l’aeroport de BCN en bus (anada i tornada)
 Billet AVIO classe Turista, i TASAS
 Assegurança bàsica de viatge.
 Hotel. 4*, Zum Schiff, Leonardo y Noris
 Pensió completa Excursions segons programa.
 Entrades i visites guies locals, segons programa.
 Guia acompanyant des de desti

EL PREU NO INCLOU:

 Habitació Individual: 199 € Tot no descrit al programa
 Assegurança anulació: +28 €

