DIA 01 SETEMBRE: LLOC ORIGEN-ZURICH-FRIBURGO
Sortida a l'hora indicada fins arribar aeroport de Barcelona. Un cop allà embarcarem i
Sortida 06:25h. arribada a Zúrich ó Basilea a les 08:05h. Trasllat àrea de Friburgo. Sopar i
allotjament.
DIA 02 SETEMBRE: FRIBURGO-ESTRASBURG
Esmorzar i sortida cap a Estrasburg, visitarem el centre històric. Un guia oficial ens
esperarà a la ciutat francesa situada en una illa rodejada per les aigües fluvials de L'Ill.
Dinar. Tot seguit visitarem aquesta increïble ciutat. En aquest espai es troben diversos
monuments d'interès, el principal de ells la Catedral d'un notable vigor constructiu. També
si el temps ens o permet podrem passejar lliurement. Retorn sopar i allotjament.
DIA 03 SETEMBRE: FRIBURGO-TRIBERG-GUTACH-SCHONACH
Esmorzar i sortida a Triberg en el estat de BadenWurtemberg. Recomanem calçat còmoda, ja que
farem un passeig per les conegudes cascades del riu
Gutach, anomenades les cascades mes altes
d'Alemanya. En acabat el paseig podrem visitar
l'encantadora ciutat de Triberg. Dinar. Visita al
ecomuseu de Gutach (entrada inclosa) on podrem
veure una recreació d'un poblat típic de la Selva
Negre del segle XVIII. Acabada la visita anirem a
Schonanch. Una vila que sembla tímida entre tant bosc verge. La petita ciutat sembla
tornar s'ha tancada en el temps. Aquí hi trobarem el rellotge de cucú mes gran del mon.
Visitarem el museu del rellotge a Furtwangen. Finalitzada la visita tornada al nostra hotel.
DIA 04 SETEMBRE: FRIBURGO-LAGO CONSTANZA-CATARATAS DEL RHIN
Esmorzar i sortida per l'excursió de mig dia al Lago Konstanz,
immers en mig dels bonics paisatges dels Alps, passejarem per els
vols del gran llac situat entre Suïssa, Austria i Alemanya. També
visitarem la Illa de Mainau (entrada inclosa amb guia Espanyol)
coneguda per la seva espectacular vegetació tropical. Dinar Rte. A
la tarda sortida a las Catarates del Rhin. Aquest espectacle natural
es algú que no es pot perdre ningú. Passeig amb vaixell inclòs. Las
Rheinfall son les catarates mes grans d'Europa i un dels llocs mes
visitats. El soroll de l'aigua es encisador. En acabada la passejada
tornada al nostra hotel, sopar i allotjament.
DIA 05 SETEMBRE: FRIBURGO-TITISEE
Esmorzar i sortida al llac Titisee, el cor de la Selva Negre. Llac d'origen glacial en un
frondós paisatge d'avets. Donarem una volta amb vaixell admirant el paisatge (inclòs).
Dinar a l'hotel. A la tarda visitarem Freiburg amb guia oficial. Amb la seva espectacular
Catedral gòtica, els dos ajuntament i així com els magatzems històrics. Freiburg es
coneguda per la seva preocupació per el medi ambient. Tornada a l'hotel, sopar i
allotjament.
DIA 06 SETEMBRE: FRIBURGO-MULHOUSE-BASILEA
Pensió completa. Situada entre el Rhin i el massís dels Vosgos, entre tres fronteres
europees, Mulhouse gaudeix d'una situació privilegiada. Ofereix tots els encants d'Alsàcia.
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Visita amb el nostre guia. Dinar. A la tarda seguirem a Basilea ciutat universitària mes
antiga de Suïssa. Els monuments característics com la Plaça Gran del mercat, el casc
antic... Visita amb el nostra guia. Tornada, sopar i allotjament
DIA 07 SETEMBRE: FRIBURGO-BADEN BADEN-FELDBERG
Pensió completa. Al matí sortida a Baden Baden. A peus de la Selva Negra on es troba
l'elegant ciutat balnearia amb el seu encant especial i exclusiu estil de vida amb els banys
termals “Caracalla” i “Friedrichsbad”, el teatre “Festspielhaus” passejarem per el casc antic,
gaudirem de les petites tavernes, cafes i Rtes. Amb estrelles Michelin..Tornada sopar i
allotjament.
DIA 08 SETEMBRE: FRIBURGO-ZURICH-BARCELONA-LLOC ORIGEN
Esmorzar i sortida a l'hora indicada a Zurich. Arribada i trasllat al aeroport. Sortida 21h.
Arribada 22:40h.Quant arribarem a Barcelona, agafarem el nostra autocar per a traslladar
nos a les nostres localitats. FI DELS NOSTRES SERVEIS

EL PREU INCLOU:
*Autocar d'anada/tornada del lloc d'origen-aeroport-lloc d'origen
*Avió Barcelona-Zurich-Barcelona-CÍA Swiss Internacional Airlines
*Autocar de luxe per al recorregut terrestre
*Tots els àpats (sense begudes sols gerres d'aigua) entrada hotel amb sopar i sortida despres
d'esmorzar.
*Guia correu: acompanyant de parla espanyola durant tot el viatge
*Allotjament amb hotel de 4* amb garantia àrea Friburg
*Habitacions dobles/individuals amb bany o dutxa
*Pujada amb telecabina a Feldberg
*Paseig amb vaixell per le llac Titisee*Paseig amb vaixell per les Catarates del Rhin
*Entrada Cascades de Triberg *Entrada Illa Mainau
*Entrada Ecomuseu de Gutach *Visita de Friburgo i Estrasburgo amb guia local
*Visita panoràmica de Mulhouse i Basilea amb el nostre guia acompanyant.
*Entrada museu del rellotja a Furtwangen
*Visita Baden-Baden amb el nostre guia acompanyant
*Assegurança de viatge
*Tasas i carburants en el dia d'avui
*Iva

NO INCLOU:
*Suplement habitació individual 300€ *Begudes en els menjars *Extres d'hotel,
entrades i guies no mencionats amb programa *Dinar del primer dia i últim dia.
Assegurança d'anul.lació 65€

DOCUMENTACIÓ A TENIR EN COMPTE:
*Targeta sanitària europea, *DNI amb vigor o Passaport

PREU PER PERSONA: 1690€
PAGAMENTS: La Caixa de Pensions ES94 2100 0194 32 0200217636
(Indiqueu el nom de la persona que viatja)
*1er Pagament del 06 al 10 de Gener: 300€ + si es vol assegurança anul.lació
*2on Pagament del 24 al 27 de Març: 400€
*3er Pagament del 25 al 28 de Maig: 500€
*Últim Pagament del 10 al 15 d'Agost: 446€
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