Circuit de 8 dies per Austria
Un circuit organitzat amb guia acompanyant per a conèixer a fons, de la mà d'un
expert Melk, Innsbruck, Salzburg, la regió de Klagenfurt, Graz i Viena.

FITXA DEL VIATGE
DURADA:
8 DIES / 7 NITS

Serveis

Inclosos

No inclosos

Vols d'anada i tornada de Barcelona a Viena. Inclou: taxes

Begudes

aèries, equipatge de cabina, 1 maleta facturada per persona,

Extres a l'hotel (bugaderia, telèfon, propina, etc.)

seients junts i embarcament prioritari. Altres aeroports a

Qualsevol servei no especificat anteriorment a “serveis

Consultar.

inclosos”

Els trasllats: el dia d'arribada de l'aeroport a l'hotel i el dia de
sortida de l'hotel a l'aeroport.
El transport amb autocar amb aire condicionat segons
programa.
7 nits d'allotjament en habitació doble/twin en hotels 3***/4****.
7 esmorzars, 6 dinars (menús turístics de 3 plats), 5 sopars als
hotels (menús turístics de 3 plats o buffet). Els sopars del
primer i últim dia NO estan inclosos.
Assegurança de viatge assistència i cancel·lació (amb
cobertures Covid19).
Guia-acompanyant en castellà des del primer dia fins a l'últim
dia, el guia acompanyant no sol estar present durant els
trasllats del dia 1er i 8è.
Audio-guies.
Les visites previstes en el programa.
Visites guiades: Innsbruck (2h30), Salzburg (2h30), Viena (7h i
3h) Graz (2h30).
Degustació de les “Boletes de Mozart” a Salzburg.
Peatge de GroBglockner
Entrades esmentades a l'itinerari.
EXCURSIONS OPCIONALS:
Innsbruck: Vetllada tirolesa tradicional amb 1 beguda. Preu
aprox. 50 €
Viena: sopar a un "Heuriger", un restaurant típic a prop de
Viena, on degustarem vi en un ambient agradable amb
entreteniment musical. Preu aprox. 50 €

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: ARRIBADA A VIENA
Arribada a l'aeroport de Viena i trasllat a l'hotel. Sopar NO inclós. Allotjament a Viena.

DIA 2: VIENA
Esmorzar. Visita guiada de la capital d'Àustria , Viena. Visitarem el centre històric, l'Òpera, edificis de l'esplendor de
l'Imperi Austríac, el Museu Kunsthistorisches, el Castell, el Parlament. El centre històric (Patrimoni de la Humanitat de la
UNESCO) alberga la Catedral de Sant Esteve i el mercat. Dinar. Visita del Palau de Schönbrunn , que va ser la residència
d'estiu de la Casa Imperial i el centre cultural i polític dels Habsburg. Inclou la visita del museu de carruatges. Tornada a
l'hotel, sopar i allotjament.

DIA 3: VIENA-MELK-SALZBURG
Esmorzar. Sortida cap a Melk visitant la famosa abadia benedictina barroca i el jardí. Seguirem cap a Salzburg el centre
històric del qual està catalogat per la UNESCO. La ciutat es caracteritza pels seus típics carrerons, impregnats de l'esperit de
Mozart. Descobriu la catedral barroca, la Residència, la Plaça Mozart i la Plaça del Mercat, abans d'arribar a la
"Getreidegasse", seu del famós compositor. Degustació de les “boletes de Mozart” (bombons típics). Dinar. Sopar i
allotjament a l'hotel de Salzburg.

DIA 4: SALZBURG-INNSBRUCK
Esmorzar i sortida cap a Innsbruck. Visita guiada pel nucli antic d'Innsbruck, capital de Tirol, famosa per les seves acolorides
cases que daten de l'època de l'emperador Maximilià I i la seva famosa teulada daurada. Entrada al Palau Imperial. Visiteu
les esplèndides sales cerimonials, la sala de guàrdies, el gabinet xinès i la sala dels sagraments. Dinar a la ciutat. Visita
guiada al museu de l'aiguardent, seguida d'una degustació a l'Hotel Plankenhof. Pujarem amb el Funicular d'Innsbruck a la
Hugerburg per tenir una vista panoràmica de la ciutat i els Alps. Sopar i allotjament a Innsbruck o voltants. Opcional (amb
suplement) vetllada tirolesa tradicional amb 1 beguda.

DIA 5: INNSBRUCK-GROßGLOCKNER-KLAGENFURT
Esmorzar i sortida cap a Klagenfurt per la Großglockner , la carretera alpina més alta del país, que travessa els bells
paisatges dels Alps austríacs (tancada fins al 01/05 i segons condicions meteorològiques). El Großglockner es troba al bell mig
d'una zona glacera salvatge. El "Pasterze", al peu del Großglockner, és la glacera més gran del massís. Aquest magnífic lloc
ofereix una vista panoràmica excepcional des del promontori de Franz-Josefs-Höhe. Dinar al restaurant amb vistes. Arribada a
Klagenfurt a la vora del Wörthersee, el llac alpí més càlid d'Europa. Acomodació a l'hotel. Sopar i allotjament.

DIA 6: KLAGENFURT-GRAZ
Esmorzar i sortida cap a Graz. Visita guiada per Graz, la capital d'Estíria. Declarada Patrimoni de la Humanitat per la
UNESCO, el nucli antic destaca pels seus carrerons. Descobriu la catedral gòtica i els palaus renaixentistes. L'illa flotant
connectada per dues passarel·les a la vora del riu Mura, construïda pel nomenament de Graz com a Capital Europea de la
Cultura el 2003. Dinar durant l'excursió. Sopar i allotjament.

DIA 7: GRAZ-VIENA
Esmorzar i sortida cap a Viena. Continuació de la visita guiada de Viena. Passeig davant de la cripta imperial, que conté les
tombes de la casa dels Habsburg. Passeig pels patis interiors del Hofburg, l'antiga residència imperial. A continuació, visita de
la sala de cerimònies de la Biblioteca Nacional. Dinar. Sopar lliure i allotjament.
Opcional amb suplement sopar a un "Heuriger", un restaurant típic a prop de Viena, on degustarem vi en un ambient
agradable amb entreteniment musical.

DIA 8: SORTIDA DE VIENA
Esmorzar a l'hotel. A l'hora convinguda trasllat a l'aeroport de Viena.
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Preus
Sortides garantides tots els dissabtes de 2023
Maig: 27
Juny: 24
Juliol: 15 y 22.
Agost: 05, 12 y 19
Setembre: 02
TEMPORADES
Temporada Baixa: del 27 de maig – 14 de juliol de 2023
Temporada Alta: del 15 de juliol – 09 de setembre de 2023
Consultar descomptes per nens de 0 a 12 años.
Llegir més
PREU PER PERSONA TEMPORADA BAIXA TEMPORADA ALTA
Habitació doble

1.750 €

Supl. Hab. Individual

355 €

1.835 €

Informació addicional
Documentació necessària per als viatgers espanyols
DNI vigent. Per nacionalitats d'altres països consultar.
El formulari d'informació normalitzada, tota la resta d'informació normalitzada i el contracte de viatge es facilitaran abans de
la formalització de la reserva.
Consultar requisits covid d'entrada a Àustria
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