
Del 21 al 26 de setembre 2022  6 dies

UNA REGIÓ DE CONTE DE FADES
 

Vine amb nosaltres a gaudir de la petita regió de
França, Alsàcia. El seu patrimoni mostra la riquesa
de la zona entre els segles XV i XVI. Formada per
pobles encantadors i paisatges idíl·lics entre boscos
i vinyes, amb una important ruta del vi alsacià des
de Riquewihr fins a Obernai. Et sorprendrà el
meravellós casc antic de Colmar característic per
les cases de fusta i els carrers empedrats. 

Ens endinsarem també a la Selva Negra o
Schwarzwald, i  encara que sigui un bosc frondós
d'arbres de colors verds a l'estiu i marrons a la
tardor, els alemanys li han posat aquest nom per
ser un paisatge obscur, salvatge i misteriós, envoltat
de boires i llegendes. Vine i descobreix-ho en
persona!

Llocs que visitarem: Mulhouse, Colmar, Eguisheim,
Obernai Riquewhir, Estrasburg, Freiburg la capital
de la Selva Negra, llac Titisee, Baden-Baden etc.

 

ALSÀCIA I SELVA NEGRA

1.295€ + tax ALSÀCIA I LA SELVA NEGRA



21 SETEMBRE (Dimecres) 
PUNT D'ORIGEN –  BARCELONA – ZURICH – Castell
KOENIGSBURG “Ruta dels vins alsacians” - COLMAR
Trasllat a l’aeroport del Prat, per sortir en vol directe
cap a Zurich. Arribada a 1ª hora del mati.  Ens dirigirem
cap el castell de Haut Koenigsburg, visita d’aquesta
impressionant fortalesa a 757m d'altura, des d'on es
domina una bella vista de la vall del Rin. Construït en
el s.XII, va ser el lloc predilecte dels comtes de
Thierstein i va ser residència de els últims
emperadors alemanys. A continuació iniciarem “la ruta
del vi Alsacià”, travessarem grans extensions de
vinyes fins arribar a Obernai, visita de la Plaça del
Mercat, l’ajuntament del segle XVI, el campanari i la
font de Sainte Odile. Degustació dels vins alsacians en
una bodega acreditada. Dinar en un restaurant.
Continuació cap a Ribeauville, recorregut per la Grand
Rue, l’ajuntament, l’església del Convent i la Torre
Bouchers. Finalment visitarem Riquewhir; preciós
poble, considerat un dels més bonics de França, on
sembla que el temps s'ha aturat, ressaltem la seva
zona medieval amb fortificacions dels segles XIII. 
Arribada a Colmar i acomodació a l'hotel. Resta de la
tarda lliure. 
Sopar i allotjament a l'hotel. 

22 SETEMBRE (Dijous)
COLMAR – EGUISHEIM - SERRALADA DELS VOSGES
- GRAND BALLON
Esmorzar. Visita amb guia local de Colmar, on podrem
passejar per la famosa ciutat dels canals i les típiques
casetes de fusta, on podem destacar la “petita
Venècia” i gaudir del seus carrerons medievals de
gran tipisme. Dinar. A la tarda sortida cap a Eguisheim,
nomenada l'any 2013 com "la vila favorita de França".
Continuarem cap a la Serralada dels Vosges, un
sistema muntanyós que fa de frontera natural entre
les regions d'Alsàcia i Lorena. La seva cúpide és el
mont del Gran Ballon de 1.424m d'alçada.
Retorn a l'hotel, sopar i allotjament. 
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23 SETEMBRE (Divendres)
COLMAR – ESTRASBURG - SEU DEL PARLAMENT
EUROPEU
Esmorzar. Sortida direcció a Strasburg on realitzarem
una visita guiada pel casc antic, destacant la Catedral de
Notre-Dame de façana gòtica amb el seu rellotge
astronòmic, l’edifici de l’antiga duana i la presa militar de
Vauban, el barri de la Petite France ple de cases amb els
seus originals entramats de fusta a les façanes, canals
d’aigua i botigues amb encant. Emocionant passeig pels
canals de la ciutat.
Dinar. A la tarda ens dirigirem al barri dels diplomàtics i
les institucions europees, parada davant del Parlament
Europeu, emblemàtic i futurístic edifici. Retorn a Colmar.
Sopar i allotjament a l'hotel.

24 SETEMBRE (Dissabte)
COLMAR – FREIBURG – RUTA SELVA NEGRA i LLAC
TITISEE 
Esmorzar. Sortida en direcció a la Selva Negra,
travessant la carretera anomenada “Ruta panoràmica de
la Seva Negra”, on podrem apreciar la bellesa i els
colors de la tardor en els seus frondosos boscos.
Arribada a Freiburg, capital de la regió de Baden-
Württemberg, una de les més riques del continent.
Visitarem la Catedral del segle XV amb el seu campanar
de 116m d’alçada, un dels més bonics d’Europa, l’antic
Ajuntament, l’edifici dels Curtidors,  etc. 
Dinar. A la tarda, travessarem l'anomenada Vall de
l'infern cap a la zona del llac Titisse, lloc paradisíac
conegut pel seu llac d'origen glacial, on realitzarem una
excursió per gaudir d’un entorn fantàstic. 
Retorn a l'hotel, sopar i allotjament a la Selva Negra.

25 SETEMBRE (Diumenge)
SELVA NEGRA; FREUDENSTADT - LLAC MUMMELSEE -
BADEN - BADEN
Esmorzar. Sortida en direcció a Freudenstadt, ciutat
famosa per la Plaça del Mercat, la més gran d'Alemanya,
rodejada per destacats edificis històrics. A continuació
passarem per la "Ruta de les Crestes" amb
espectaculars vistes de les valls.
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Vols directe Barcelona – Zurich – Barcelona 
Facturació 1 maleta 23 Kgs per persona. 
3 Nits a Colmar hotel 3*
2 Nits a Selva Negra 3*
Pensió completa 
Guies locals a Zurich, Strasburg, Colmar i
Freiburg
Entrades: Castell Koenigsburg i Navegació
Llac Titisee, Ecomuseu i PN Cascades de
Triberg 
Visita i degustació bodegues alsacianes.
Autocar privat per realitzar tot l’itinerari.
Guia acompanyant durant tot el viatge.
Guies locals de parla castellana. 
Trasllat punt d’origen – aeroport del Prat –
punt d’origen. 
Dte – 30 € per no utilitzar aquest servei
Assegurança assistència i cancel·lació, inclou
cobertura Covid-19.

SERVEIS INCLOSOS

Supl. 20 persones: 115€ 
Suplement habitació individual :   265€

SERVEIS OPCIONALS

  1.295€ +  118€ taxes  
(En base 25 persones)

PREU PER PERSONA

D.N.I. vigent
CERTIFICAT VACUNACIÓ DIGITAL EU

 DESPESES CANCEL.LAVIÓ VIATGE :
45 - 30 Dies abans de la sortida : 25 %
29 - 16 Dies abans de la sortida : 60 %
15 - 0 Dies abans de la sortida : 100 %

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Farem una parada al llac Mummelsee, un dels pocs llacs
d'origen glaciar que s'han conservat de l'Edad de Gel.
Dinarem a Baden-Baden, una de les estacions termals més
luxoses d'Europa. Retorn a l'hotel sopar i allotjament. 

26 SETEMBRE (Dilluns)
SELVA NEGRA; ECOMUSEU -  CASCADES TRIBERG -
ZURICH - BARCELONA - PUNT D'ORIGEN
Esmorzar. Sortida cap al cor de la Selva Negra. Gaudint d'una
ruta espectacular, arribarem a l'Ecomuseu a l'aire lliure on es
recreen les granges típiques i es mostren tradicions locals en
arquitectura. A continuació visitarem el PN de les Cascades
de Triberg, on trobarem els salts d'aigua més impressionants
d'Alemania. Dinar en restaurant. A l'hora convinguda, trasllat
a l'aeroport de Zurich, sortida del vol a les 20:35h, arribada  a
Barcelona a les 22:25h i trasllat al punt d'origen.


