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Des de  
950 € 

 
GC 1881 

Estrasburg i la Selva Negra (11 dies) 

L’Alemanya més impactant  
La selva negra és una de les extensions forestals més grans d’Europa... però també és un importantíssim punt turístic des d’on explorar tan la 
seva magnífica xarxa de pobles i senders com els voltants: Estrasburg, la joia de l’Alsàcia; les catarates del Rin (Suïssa), el llac Constança, les 
vil·les medievals de Tubinga, els castells de Hohenzollern o Lichtenstein,  les ciutats universitàries de Heidelberg i Freiburg... un viatge 
inoblidable al cor d’Europa. 

 

Ruta suggerida Itinerari suggerit 
    
 

Dia 1.- Visita de la ciutat-balneari de Baden-Baden i del llac 

Mummelse, en plena Selva negra. 

Dia 2-3.- Visita de diversos pobles com Oberkirch i Gengenbach. 

Arribada a Estrasburg (França). Visita de la ciutat. 

Dia 4-6.- Ruta Estrasburg- Freiburg. Visita de Triberg (rellotges de 

cucut, cascades...), el llac Titisee, el museu a l’aire lliure de 

Vogtsbauernhof etc... Dormir a Freiburg  o  a la Selva negra. 

Dies 7-8.- Visita de les catarates del Rin i de Steim Am Rhein 

(Suïssa). Arribada a Constança. Visita de l’illa de Mainau i els 

seus jardins. 

Dia 9.- Ruta de Constança a Tubinga, passant pels castells de 

Hohenzollern i Lichtenstein. Visita de Tubinga  

Dia 10.- Ruta de Tubinga a Heidelberg. De camí, opció de visitar 

la capital de l’estat federat de Waden-Guttenberg, Stuttgart. 

Visita de la ciutat universitària de Heidelberg, una de les més 

maques d’Alemanya 

Dia 11.- Tornada a la ciutat d’origen. 

 

Nota: El viatge pot combinar-se amb les rutes de Baviera per 

l’est i de la vall del Rin al nord. 

 

 

Preus i condicions: 

 
 

Inclou: Cotxe de lloguer + allotjament gamma mitjana + dossier de ruta (què fer, 
horaris, preus, mapes, suggeriments de rutes etc ..).  
 
No inclou: Vols internacionals (et busquem el vol més barat). Assegurança opcional. 
 

NOTA IMPORTANT: Ruta i dies flexibles, a gust del viatger 
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Llac de Mummelsee Heidelberg 
  

Catarates del Rin (Suïssa) Stein Am Rhein (Suïssa) 
  
  
  
  
  
  

 

 
Estrasburg (França) 

Castell de Hohenzollern 

 


