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Des de  
780 € 

 
GC 1881 

Baviera i Salzburg (8 dies) 
Els alps bavaresos, Salzburg i Munic 

 
Baviera és possiblement la millor regió per començar a conèixer Alemanya. El final de la mítica ruta romàntica ens portarà a 
contemplar el castell més famós del món: Neuchwanstein, però també ens endinsarem en els Alps bavaresos per descobrir una 
joia per a molts desconeguda, El parc nacional de Berchtesgaden. A pocs km, s'alça, la bonica ciutat de Salzburg, ja a Àustria, des 
d'on es pot visitar pobles de postal, coves de gel etc ... per acabar, ja de tornada a Alemanya, Munic ens oferirà el contrast 
perfecte de gran ciutat després de conèixer el millor de la natura bavaresa. 
 

Ruta Suggerida Itinerari suggerit 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia 1 .- Vol a Munic. Recollida del cotxe a l'aeroport. 

Ruta a Füssen 

Dia 2 .- Visita del casc antic de Füssen i dels castells 

de Neuchwanstein i Hohenschwangau 

Dia 3 .- Ruta al voltant de Füssen per visitar el palau 

de Linderhoff, Garmisch-Partenkirchen i Wieskirche. 

Dia 4 .- Ruta cap Salzburg (Àustria). Possible 

alternativa a través d'Innsbruck. Visita de la ciutat 

bressol de Mozart 

Dia 5 .- Visita del parc nacional de Berchtesgaden i 

del Niu de l'Àliga. 

Dia 6 .- Visita del poble d'Hallstatt i de les seves 

coves de gel. 

 Dia 7 .- Ruta cap a Munic (Alemanya). Es retorna el 

cotxe. Tarda per la ciutat. 

Dia 8 .- Dia de visita de Munic (Ajuntament, jardins 

anglesos ...). Possibilitat d'allargar 1 dia més l'estada 

a Munic 

NOTA: possible combinació d'aquest itinerari amb 

la ruta de la Selva negra 

Preus i condicions 
 

 
 

Inclou: Allotjament en B & B / Hotel amb esmorzar 8 nits, cotxe de 
lloguer per als dies programats + dossier de viatge (Què fer, horaris, 
preus, rutes alternatives, mapes ...) 
 
No inclou: Vol internacional, despeses personals i tot allò no especificat 
en l'apartat "Inclou". 

 
NOTA IMPORTANT: Ruta i dies flexibles a gust del viatger 
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Neuchwanstein Munich: Jardins anglesos 

  

Hallstatt Niu de l’Àguila 

Parc natural de Berchtesgader Salzburg 
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