ALEMÀNIA ROMÀNTICA
Dia 1.- Barcelona - Munic (MP) Sortida en vol regular amb destinació Munic. Arribada, trasllat a
l'hotel i temps. Sopar i allotjament.
Dia 2.- Munic - Castell de Neuschwanstein - Munic (Pensió Completa) Esmorzar. Visita de la
ciutat amb el seu cèlebre Theatiner, el Maximilianeum, seu del parlament Bávaro, la catedral i la
Marienplatz, amb el seu esvelt Ajuntament. Posteriorment sortida cap a Fussen per dinar i visita al
castell de Neuschwanstein. Retorn a Munic, sopar en una cerveseria típica i allotjament.
Dia 3.- La Ruta Romàntica: Munic - Rothemburg - Wurzburg (290 kms.) (Pensió Completa)
Esmorzar. Avui recorrerem la cèlebre Ruta Romàntica. Arribarem a Rothemburg, per a molts, la
ciutat més bella del país. Dinar. Sortida cap a Wurzburg, antiga ciutat episcopal i jove urbs
universitària. Sopar i allotjament.
Dia 4.- La Ruta dels Germans Grimm: Wurzburg - Alsfeld - Marburg - Kassel (320 kms.)
(Pensió Completa) Esmorzar. Recorrerem els paisatges i llocs que van inspirar als germans
Grimm per les seves obres literàries. En Alsfeld gaudirem amb l'arquitectura medieval que abasta
el centre històric. Arribada a Marburg, dinar i passeig per una de les ciutats universitàries més ben
conservades del país. Arribada a l'hotel a Kassel. Sopar i allotjament.
Dia 5.- Kassel - Hamelin - Berlin (480 kms.) (Pensió Completa) Esmorzar. Continuem amb la
nostra ruta dels germans Grimm. En Kassel, coneixerem la seva història i les seves grans obres
en els llocs més representatius de la ciutat en la qual van treballar i van estudiar els germans.
Arribada i dinar en Hamelin, on tindrem temps per conèixer la famosa història del seu conegut
flautista. A la tarda sortida cap a Berlín, sopar i allotjament.
Dia 6.-Berlin (Mitja Pensió) Esmorzar. Al matí visita panoràmica de la ciutat, la porta de
Brandenburg, l'església Memorial del Kaiser Guillem, el Reichstag, i les restes del famós mur.
Dinar. A la tarda suggerim una visita opcional a l'Illa dels Museus. Allotjament.
Dia 7.- Berlín (Mitja Pensió) Esmorzar i dia lliure a la capital alemanya. Possibilitat de realitzar
una excursió opcional a Postdam, on visitarem el Palau Nou (Neues Palais) i farem una
passejada pels bells jardins del Palau de Sanssousi. Sopar i allotjament.
Dia 8.- Berlín – Barcelona. Esmorzar. Temps lliure fins a l'hora prevista de trasllat a l'aeroport
per agafar el vol de tornada. Arribada, fi del viatge i dels nostres serveis.

JUNY: 23
JULIOL: 7 – 21

AGOST: 4 – 18
SETEMBRE: 1

PREU 23 JUNY i 1 SET.
PREU 30 JUNY i JUL - AGO

:
:

1.270 € / PERSONA.
1.290 € / PERSONA.

El preu inclou:
- Passatges aeris en vol regular classe turista. - Trasllat aeroport-hotel-aeroport. - Transport en

autocar amb aire condicionat 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
bavaresa i 5 dinars) sense begudes. - Guia acompanyant de parla hispana durant el circuit. Visites panoràmiques amb guia local de Berlín, Dresden, Nuremberg i Munic (Programa
"Alemanya Clàssica"). - Visites panoràmiques amb guia local de Munic i Berlín (Programa
"Belleses d'Alemanya"). - Visita al Castell de Newschwanstein (Rei Boig). - 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.

turisme@fatec.cat www: fatec.cat
Notas importantes:
- En el caso de llegadas posteriores a las 19:00 h., la cena no estará incluida el primer día.
- Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles y restaurantes (bebidas no incluidas).
- El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose íntegro el programa.
Información aérea:
Vuelos regulares ida y vuelta. Traslado de entrada y salida. En caso de haber escalas o suplementos, será notificado
por nuestro departamento de reservas. Los horarios de vuelos comunicados en la confirmación de la reserva, podrán
sufrir modificaciones por parte del touroperador, hasta el momento de la emisión de los billetes aéreos.
Nota: Estos precios están basados en clase "Tarifa Básica", es posible que a la hora de confirmar los vuelos se haga
con un suplemento de clase "Tarifa Media o Alta". Sujeto a disponibilidad; plazas limitadas.Precios exclusivos de la
web para reservas efectuadas a través de la misma o el 902

Servei ofert per Nautalia viatges als clients de Turisfatec fins al 31-12-2018 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.

