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Des de  

920 € 

 
GC 1881 

Berlín, Dresden,  

Nuremberg i Munic  (9 nits) 

El cor d’Alemanya en tren 

Ciutats reconstruïdes desprès de la Segona Guerra Mundial que han sapigut aixecar-se per recuperar l’antic esplendor que tenien segles abans. 

Berlín, la capital cultural i financera del país, Dresden la ciutat del barroc i proclamada la ciutat més bonica d’Alemanya, Nüremberg, gran 

centre industrial que segles abans era un important enclau comercial, i Münich, feu catòlica per antonomàsia i capital de la cervesa 

 

Ruta suggerida Itinerari suggerit 

    

 

 

Dia 1-3.- Arribada a Berlín. Visita de la ciutat i la Illa dels 

Museus, visita del Mur de Berlín, Porta de Branderburg, 

el barri jueu i el Palau de Charlottenburg.  

Dia 4-5.- Tren cap a Dresden. Visita de la Fraeunkirche, 

el palau Zwinger i la Torre de l’ajuntament 

Dia 6-7.- Tren cap a Nüremberg. Visita de l’antic castell 

reial, les antigues muralles i l’esglèsia de Sant Llorenç. 

Dia 8-9.- Tren cap a Münich. Visita a alguna de les 

múltiples cerveseries de la ciutat, la catedral, 

l’ajuntament i els Jardins Anglesos. 

Dia 10.- Retorn a la ciutat d’origen  

 

Nota: El viatge pot ampliar-se a cada ciutat els dies que 

desitgi  el viatger 

 

Nota 2: El viatge port combinar-se amb altres rutes per 

Baviera o els Alps. O amb altre capitals europees 

Preus i condicions  

 

 

 

Inclou: Allotjament + trens + dossier de ruta (què fer, horaris, preus, mapes, 

suggeriments de rutes etc ..) + 100% gestions 

 

No inclou: Vols internacionals (et busquem el vol més barat quan sàpiguem les 

dates i la ciutat des de la qual vols volar). Assegurances opcionals. 

 

 

 

NOTA IMPORTANT: Ruta i dies flexibles, a gust del viatger 
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Berlín Dresden 

  

Porta de Branderburg (Berlín) Nuremberg 

 

 

  

  

  

  

 

 

Munic Castell de Nuremberg 

 


