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ITINERARI 

ÀUSTRIA  |    GRAN TOUR  

amb guia acompanyant de Viatges Alemany  
 
del 12 al 19 d’agost 2023 
 

HOTELS PREVISTOS 
o similars :   
 

• VIENA:  Hotel Àustria Tren Doppio 
4* (3 nits) 

• SALZBURG: Goldeness Theatre  
Hotel 4* (1 nit) 

• INNSBRUCK:  Hotel Rumerhof 4* (1 
nit) 

• REGIÓ DE KLAGENFURT: Hotel 
Globo Plaza Villach 4* (1 nit) 

• GRAZ: Hotel Harry’s Home 3* (1 nit) 

A DESTACAR COM INCLÒS 
EN EL PROGRAMA : 
Visites guiades amb guia local : 

INNSBRUCK, SALZBURG, VIENA, 

GRAZ, ABADIA DE MELK 

Entrades incloses : 

• Palau de Schonbrunn, Viena 

• Museu de Carruatges, Viena 

• Biblioteca Nacional, Viena 

• Palau Hofburg, Innsbruck 

• Funicular al Seegrube, Innsbruck 

• Pas del Großglockner 
 

12 d’Agost: BARCELONA - VIENA 
Sortida de les nostres terminals cap a l’aeroport de Barcelona, per embarcar amb Austrían 
Airlines a les 10:00h. amb destinació Viena. Arribada a les 12:15h a la capital d’Àustria. 
Assistència a l’aeroport i trasllat a l’hotel.  Resta de la tarda lliure per fer un primer passeig 
per la ciutat amb el nostre guia acompanyant. Tornada lliure a l’hotel. Sopar i allotjament.  
 

13 d’Agost: VIENA 
Esmorzar i sortida amb el guia local per fer una visita a la ciutat de Viena, on veurem 
l’esplendor de l’Imperi Austríac: l’Òpera, el Museu Kunsthistorisches, el castell, el Parlament, 
la Borsa... En el seu centre històric, declarat Patrimoni de la Humanitat, destaca la Catedral 
de St Esteve i el mercat. Dinar en un restaurant. A la tarda, visitarem el famós Palau de 
Schönbrunn, on podrem veure la Gran Galeria i les dependències de l’Emperadriu Sissí, 
residència d’estiu de la Casa Imperial i centre cultural i polític dels Habsburg. Acabarem la 
jornada, visitant el Museu dels Carruatges. Tornada a l’hotel. Sopar i allotjament. 
 

14 d’Agost: VIENA – MELK -SALZBURG 
Després d’esmorzar sortirem amb autocar cap a Melk, on visitarem l’abadia benedictina i 
barroca amb els seus jardins. Després de la visita de Melk continuarem cap a Salzburg, ciutat 
de naixement del compositor Mozart. Visitarem el centre històric de la ciutat, catalogat per la 
UNESCO, característic pels seus carrers on encara podem trobar l’esperit del famós 
compositor. Veurem la Catedral Barroca, la Residència, la Plaça Mozart i la Plaça del Mercat, 
abans d’arribar al famós carrer comercial “Getreidegasse” on trobem la casa natal del 
compositor. Degustació dels bombons de Mozart, bombons típics de la ciutat. Dinar durant la 
visita. Sopar i allotjament. 
 

15 d’Agost: SALZBURG – INNSBRUCK  
Esmorzar i sortida cap a Innsbruck. Visita guiada pel casc antic d'Innsbruck, capital del Tirol, 
famosa per les seves acolorides cases amb teulada daurada, que daten de l'època de 
l'emperador Maximilià I.  Visitarem el Palau Imperial, on podrem veure les esplèndides sales 
cerimonials, la sala de guàrdies, el gabinet xinès i la sala dels sagraments. Dinar a la ciutat. 
Visita del salt d'esquí de Bergisel on pujarem fins al cim del trampolí, oferint una magnífica 
vista panoràmica dels Alps. Sopar a l’hotel. Qui ho desitgi podrà assistir a un espectacle de 
folklore Tirolès (opcional), on podrà gaudir de la música i cants típics d’una vetllada tirolesa 
tradicional. Allotjament a Innsbruck. 
 

16 d’Agost: INNSBRUCK – GROBGLOCKNER - KLAGENFURT 
Sortida cap a Klagenfurt per la carretera alpina més alta del país, Großglockner, que travessa 
els bells paisatges dels Alps austríacs. El Großglockner es troba enmig d'una zona glacial 
salvatge. El "Pasterze", a peu de l'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 unes vistes privilegiades. Arribada a Klagenfurt, a la vora del 
Wörthersee, el llac alpí més càlid d'Europa. Instal·lació a l'hotel. Sopar i allotjament. 
 

17 d’Agost: KLAGENFURT - GRAZ 
Esmorzar i sortida cap a Graz, la segona població més gran del país, reconeguda per ser la seva 
universitat. Visita guiada a Graz. Capital d'Estíria, va ser declarada Patrimoni de la Humanitat 
per  la conservació del  seu casc antic. Podrem descobrir la catedral gòtica i els seus palaus 
renaixentistes. Dinar en un restaurant. A la tarda seguirem la visita a les ribes del riu Mur, on 
podrem veure l'illa flotant connectada per dues passarel·les, construïda pel nomenament de 
Graz com a Capital Europea de la Cultura el 2003. Retorn a l’hotel.  Sopar i allotjament. 
 

VISITANT: VIENA, SALZBURG, EL DANUBI, INNSBRUCK, 

REGIÓ DEL TIROL, KLAGENFURT i GRAZ 



 

 

ÀUSTRIA  |  GRAN TOUR  

 

amb guia acompanyant de Viatges Alemany  

SERVEIS INCLOSOS : 
▪ Trasllat amb autocar des de les nostres terminals de Vic, 

Manlleu i Torelló, i de Reus i Valls, fins a l’aeroport i tornada. 
▪ Bitllets avió, vols Barcelona / Viena / Barcelona. 
▪ Facturació d’una maleta fins a 23 kg. per persona. 
▪ Taxes d’aeroport incloses (55 €). 
▪ Guia acompanyant de Viatges Alemany durant tot el viatge. 
▪ Guia local de parla hispana durant tota la ruta. 
▪ Circuit privat amb autocar  
▪ Totes les visites i excursions especificades a l’itinerari amb 

audioguies 
▪ 7 nits d’allotjament en habitació doble, en hotels de 3*/4* 
▪ Règim de pensió completa durant tot el viatge (excepte els 

dinars del primer i últim dia, no inclosos) . 
▪ Assegurança d’assistència durant el viatge, fins a 12.000€ i 

assegurança d’anulació fins a 2.500 €  
 

SERVEIS NO INCLOSOS:  
▪ Assistència a un espectacle de Folklore Tirolès a Innsbruck 

(opcional, cost : 43 €)  
• Begudes, despeses de caràcter personal i qualsevol altre 

servei no especificat. 

• Propines pels guies locals i xofer 
 

 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA :  GC MD-81 

 

 

 

NOTES : 
• Places limitades. Grup mínim de 25 persones, màxim 35 

persones. (Data límit per cancel·lar si no s’arriba al mínim de 
participants : 27.07.2023) 

• Preus calculats el 28.02.2023, segons tipus de canvi de 
divisa, preu de transport, derivat cost combustible o 
d’altres fonts d’energia, i impostos i taxes sobre els serveis 
inclosos al viatge, vigents  a  l’esmentada  data. 

• Fins  20 dies abans de la sortida els preus podran 
incrementar-se per variacions en els conceptes esmentats i 
d’acord  amb  l’establert  a  l’apartat  11  de  les  Condicions 
Generals del contracte de viatge combinat. D’igual manera el 
viatger tindrà dret a reducció de preu per variació al seu favor 
dels esmentats conceptes, podent l’agència de viatges en tal 
cas deduir del reemborsament els costos administratius 
reals de la seva tramitació. 

• Documentació necessària per a viatgers espanyols : DNI 
vigent. Per a nacionalitats d’altres països consulteu a l’agència 
abans de contractar. 

• 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. 
 

SORTIDA DE REUS I VALLS:  mínim 6 persones.  
 

18 d’Agost: GRAZ - VIENA 
Esmorzar i sortida cap a Viena. A l’arribada a la ciutat de Viena, farem una visita guiada, passant per davant de la Cripta Imperial, on 
hi ha les tombes de la casa reial d’Habsburg. Farem un passeig pels interiors del Hofburg, antiga residència imperial. Tot seguit 
visitarem el majestuós Saló de Gala de la Biblioteca Nacional, un dels més impressionants del món. Dinar al centre de la ciutat. A la 
tarda, disposarem de temps lliure fins a l’hora de sopar.  Sopar i allotjament. 
 

19 d’Agost: VIENA - BARCELONA   
Esmorzar a l’hotel. Matí lliure per poder fer les últimes compres passejant per la ciutat. Dinar lliure. A l’hora convinguda trasllat fins a 
l’aeroport per sortir amb el vol d’Austrian Airlines a les 17:30h. Arribada a Barcelona a les 19:50h. Trasllat a les nostres terminals i fi 
del viatge. 
 

 

 

  

PREU PER PERSONA:  2.130 € +  taxes 55 €  : 2.185 € 
  

Suplement habitació individual: 345 € 
 


