Ruta pel Tirol en cotxe
Un recorregut en cotxe al seu aire perquè descobreixi la immensitat d'indrets amb
els quals ens sorprendrà el país

FITXA DEL VIATGE
DURADA:
8 DIES / 7 NITS

Serveis
Inclosos

No inclosos

Bitllet d'avió Espanya-Munic, Viena-Espanya, en línia regular

Assegurança de viatge, taxes de circulació, assegurances

7 nits d'allotjament segons elecció. 2 nits Tirol + 3 nits a la

opcionals lloguer de cotxe, càrrec de drop off

regió de Salzburgerland + 2 nits a Viena
Esmorzar inclòs, o mitja pensió en cas d'elecció d'hotel rural
6 dies de cotxe de lloguer tipus A, amb quilometratge il·limitat,
assegurança de col·lisió i robatori (amb franquícia), IVA
local.Drop of no inclòs.
Taxes aèries

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

Itinerari
Dia 1- Espanya / Tirol / Múnich
Arribada en línia regular a Munic, recollida del cotxe de lloguer i desplaçament a Tirol (180 km). Allotjament en granja o Hotel
segons elecció.

Dia 2- TIROL, dia lliure
És una de les regions turístiques més conegudes del món. Visites recomanades: Innsbruck, Hall Watens, La Vall de Stubai, els
llacs de Achensee, Plansee o Schwarzsee, Kitzbuhel, els petits pobles al voltant de Innsbruck ...

Dia 3- Tirol / regió dels llacs Salzburg. (215 km aprox).
Allotjament en granja o Hotel segons elecció.

Dies 4 i 5: Dies lliures a La regió Salzburg
Salzbrug constitueix una destinació ideal per als amants de la natura i el senderisme. Visites recomanades: Salzburg, regió
dels llacs amb els seus 185 llacs com ara Mondsee, St. Wolfang, les impressionants cascades al parc nacional de Hohe
Tauern, la gruta de gel més gran del món en Werfen i interessants mines de sal a Hallein, les cascades de Krimml, Zell am
See...

Dia 6: SALZBURGERLAND/ VIENA (290 KM aprox)
Allotjament a la ciutat Hotel 3 * / 4 * segons elecció.
En el camí a Viena els recomanem la vista a la famosa abadia benedictina de Melk, a la tarda arribada a Viena i devolució del
cotxe de lloguer.

Día 7: Día libre en Viena.
Visites recomanades: la catedral gòtica de Sant Esteve, el Palau Imperial - Hofburg - el palau barroc de Schönbrunn, el Barri
dels Museus (Museumsquartier), La Casa de Mozart de Viena...

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

Preus
Preu per persona en habitació doble.
Preus vàlids per a juliol a octubre 2019 - consulteu altres dates
Sortides des de Barcelona. Consultar sortides d'altres aeroports.
Llegir més
Cotxe ocupat per Granges + Hotel 3* AD Hotel rural M.P. + Hotel 4* AD
4 persones

748 €

937 €

2 persones

775 €

982 €

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

