BAVIERA & TIROL
CONSELL SÈNIOR DE PREMIÀ

EL PREU INCLOU:

DEL 7 AL 12 DE JUNY DE 2018 – 6 DIES
PREU DEL VIATGE 995€ fins al 2 d’abril
Desprès un suplement de 20 €
Paga i senyal inscripció: 50€
1er.pagament inicial 470€ fins el 2 d’abril
490€ si es fa després
2on.pagament final: 475€ fins el 21 de maig
Suplement habitació individual: 180€
Assegurança de viatge i d’anulació justific.
Organització: Viatges Templetours
Tel.: 93 347 53 33

- Sortida autocar Premià de Mar–Aeroport i tornada.
- Avió Barcelona – Munich, aprox.07:10 - 09:15h
- Avió Munich – Barcelona, aprox.20:35 - 22:45h
- Guia acompanyant durant tot el viatge.
- Hotel 4**** en la zona del Tirol.
- Esmorzar, sopar i allotjament en l’Hotel.
- Tots els dinars en restaurants, excepte 2on dia..
- Règim de pensió completa amb begudes.
- Servei d’autocar excursions diàries.
- Guia local per a les visites a: Munic, Innsbruck ,Salzburg.
- Visites esmentades en l'itinerari amb entrades incloses.
- Passeig en vaixell pel Llac Achensee.
- Passeig en Tren Vapor Zillertal.
- Pujada i baixada en telefèric a Wiedersberger Horn...

EL PREU NO INCLOU:

- Entrades i guies locals no especificats
- Extres personals en hotels o restaurants.

1er. dia - (Dijous): PREMIÀ DE MAR – MUNIC
Sortida en avió a Munic. Visita guiada al centre de la ciutat visitant la Porta de Karlstor, l’església St. Michel,
Seguirem visitant Marienplatz amb l’ajuntament, la Catedral, la Plaça de la Òpera, el Feldherrnhalle, la Bürgersaalkirche, la Residencia Real i l’església Sant Pere. Per la tarda creurem la frontera a Àustria fins arribar
al nostre hotel. Sopar i allotjament.
2on. dia-(Divendres): HALL IN TIROL – CASTELL DE TRATZBERG – INNSBRUCK
Sortida a la població de Hall in Tirol, antiga ciutat de la sal. Desprès visitarem Stans, joia del renaixement alpí. Pujarem amb un tren turístic al castell de Tratzberg, on descobrirem els tresors de l’emperador Maximilià..
Per la tarda farem una visita panoràmica Innsbruck capital del Tirol, per conèixer el barri antic, la Maria Theresenstrasse, el Tejadillo d’Or i la columna de Santa Anna. També el trampolí olímpic de salts de Bergise.
3er. dia-(Dissabte): SALZBURG
Sortida a Salzburg, escenari del famós musical “Somriures i Llàgrimes”. Salzburg, declarada Patrimoni de la
Humanitat per la Unesco. Coneixerem els impressionants jardins del Palau de Mirabell, la casa natal i residencia de Mozart, la catedral, la Residencia Real i infinitats tresors del Barroc mas tardi. Per la tarda temps
lliure per visitar la Fortalesa de Salzburg (opcional) o passejar per la ciutat.
4rt. dia-(Diumenge): LLAC ACHENSEE – TREN VAPOR ZILLERTAL
Visita al interior essencial del Tirol, per veure els seu passatge més sublim i genuí a través d’alguns dels mitjans de transport més característics. Tirol és sinònim de llacs immensos, omnipresents en tota la regió. Farem un passeig en vaixell pel Llac Achensee, admirant l’esplèndida panoràmica:del llac, les muntanyes i la
vall.. Per la tarda agafarem el romàntic Tren de vapor de Zillertal, per fer un recorregut la Vall Ziller.
5è. dia-(Dilluns): ALPBACH – WIEDERSBERG HORN – RATTENBERG – MON SVAROWSKY
Sortida a Alpbach, a 1.000 metres de la Vall Alpbachtal. Després pujarem al telefèric que ens portarà al cim
del Wiedersberger Horn. Visitarem Rattenberg, amb el Museu d'Art Popular i Artesanat instal·lat a les cases
"Nagelschmiedhäuser". Per la tarda visitarem Wattens, on descobrirem l’univers de faula "Swarovski Kristallwelten" (mons de vidre), A l’entrada ens donarà la benvinguda un gegant expulsant aigua que ens convida a
conèixer les sales subterrànies, on a través de llum, so i arquitectura el vidre es converteix en quelcom viu i
animat.
6è. dia-(Dimarts): CASTELL NEUSCHWANSTEIN – MUNIC – PREMIÀ DE MAR
Visita a Baviera el famós Castell de Neuschwanstein, el més visitat d'Alemanya, construït per Lluís II de Baviera. Ofereix la imatge d’un castell medieval carregat d’història, rondalles i llegendes. Va servir d’inspiració a
Walt Disney per crear e Castell de la Bella Dorment. Per la tarda trasllat a l’aeroport. Sortida en avió a Barcelona. Fi dels nostres serveis.
Places limitades. Reserves seients bus per ordre d’inscripció (20 primers seients per sorteig) .

