Àustria essencial (10 dies)
Del Tirol a la Viena dels Habsburg
GC 1881
El país de Mozart, Freud i de l’emperatriu més famosa del món, no només és un país per a esquiadors o per a amants de la
natura. La història europea té molts capítols escrits entre les seves fronteres, des de la gran cultura de Hallstatt fins a la Viena
Imperial dels Habsburg passant per la gran abadia benedictina de Melk

Ruta suggerida

Itinerari suggerit
Dia 1.-Arribar a Viena i desprès d’agafar el cotxe
ruta cap a Melk per visitar la seva famosa abadia.
De camí podem visitar Krems.
Dia 2.- De camí cap a Salzburg es pot visitar Linz i
Steyr, així com el camp de concentració de
Mauthausen
Dia 3- Des de Salzburg podem visitar Hallstat i Bad
Ischl, i també entrar a Alemanya per contemplar el
Parc nacional de Berchtesgaden i el Niu de l’Àliga
Dia 4 .- Ruta cap a Innsbruck, la capital tirolesa.
Dia 5.- Ruta cap a la glacera Grossglockner per
arribar a Spittal.
Dia 6.- Abans d’arribar a Graz es vistarà llacs de la
regió. Possibiltat d’entra a Eslovènia per contemplar
el famós llac de Bled
Dia 7-8-9.- Arribada a Viena. Tres nits per
descobrir l’antiga capital Imperial.
Dia 10.- Tornada a la ciutat d’orígen

Preus i condicions
Inclou: Allotjament + Cotxe de lloguer + dossier de ruta (què fer,
horaris, preus, mapes, suggeriments de rutes etc ..) + 100% gestions

Des de
960 €

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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