
Baraka en Privat: Alemanya romàntica 
Sortida 27 Desembre 2016 

Sortides garantides. 

Dia 1: BARCELONA – FRANKFURT. 
Hotel Movenpick Frankfurt City, 4**** o similar. 
Presentació a l'aeroport de Barcelona, 02 hores abans de la sortida amb vol cap a 
Frankfurt, amb la companyia Vueling. Arribada i assistència del nostre personal. 
Trasllat a l'hotel per realitzar els tràmits d'entrada. Temps lliure per  conèixer la ciutat 
centro financer i comercial d'Alemanya, marcada pels seus fascinants contrastos 
entre el modern i l'històric. Allotjament 

Dia 2: FRANKFURT - HEIDELBERG - SELVA NEGRA (Esmorçar i sopar) 
Hotel Best Western Hotel Hofgut Sternen, 3*** Sup o similar.    
Esmorçar. Al matí trasllat a la ciutat de Heidelberg per visitar el seu famós castell. 
Després passeig pel centre antic. Heidelberg, la ciutat universitària més antiga 
d'Alemanya, és un dels llocs més visitats a causa de la seva idíl·lica ubicació a les ribes 
del riu Neckar. A continuació viatge a la famosa regió de la Selva Negra. Aquesta nit 
tindrà una experiència autèntica: un sopar típic de la Selva Negra i una nit 
meravellosa en un hotel amb ubicació idíl·lica. Si vostè desitja pot donar un petit 
passeig a la bella “Ravenna Gorge” o veure la capella més antiga de la regió, tots dos 
estan al costat de l'hotel. Allotjament. 

Dia 3: SELVA NEGRA – LLAC TITI – LINDAU – FÜSSEN (Desdejuni) 
Hotel Luitpoldark, 4**** o similar.      
Esmorçar. Després del desdejuni es farà una breu presentació sobre la producció dels 
rellotges cuco. A continuació es visitarà una petita i tradicional granja on podrà 
degustar de formatges i on es pot fer un cop d'ull a la vida real en la Selva Negra. Al 
migdia, parada en el llac Llac Titi. Continuï el viatge a la petita Illa de Lindau situada en 
el llac Constança, que ofereix espectaculars vistes dels Alps. Després viatge a Füssen, 
el punt més al sud de la “Ruta Romàntica”. Allotjament 

Dia 4: NEUSCHWANSTEIN – WIESKIRCHE – OBERAMMERGAU - LINDERHOF - ABADIA 
ETTAL - INNSBRUCK (Esmorçar) 
Hotel Grauer Bär, 4**** o similar. 
Esmorçar. El dia comença amb una visita al Castell de Neuschwanstein, construït per 
Luis II, el famós “Rei Boig“. Al migdia viatge a Oberammergau, poble famós per la 
seva representació de la Passió i per la seva artesania. En el camí visita de l'església 
Wieskirche declarada patrimoni cultural de la Humanitat per la UNESCO. En la tarda 
visita del Castell de Linderhof. Aquest és un dels 3 castells construïts pel rei Luís II de 
Baviera i l'únic on va viure per més temps. Després breu parada en l'abadia 
benedictina de Ettal. Continuació del viatge a la ciutat de Innsbruck a Àustria, 
localitzada a la vall del Inn i enmig de la Serralada dels Alps. Allotjament 



Dia 5: INNSBRUCK – MUNICH (Esmorçar) 
Hotel Maritim, 4**** o similar.  
Esmorçar. Al matí els espera una visita de la ciutat. La capital de Tirol ofereix una 
arquitectura moderna i edificis històrics cuales conviden a emprendre un fascinant 
viatge al passat de la família Habsburger. A la tarda trasllat a Munic. Allotjament  

Dia 6: MUNICH (Desdejuni i sopar) 
Hotel Maritim, 4**** o similar. 
Esmorçar. Després de l’esmorçar visita dels majors atractius de la ciutat finalitzant a 
la plaça principal “Marienplatz” per admirar el famós carillón de l'ajuntament. Munic, 
capital de l'estat de Baviera, és famosa per la seva “Festa de la Cervesa” que se 
celebra en el mes d'Octubre. Temps lliure. En la nit podrà gaudir d'un sopar típic 
bavaresa. Allotjament. 

Dia 7: NÖRDLINGEN – ROTHENBURG OB DER TAUBER - FRANKFURT (Esmorçar) 
Esmorçar. Després del desdejuni sortida cap a Rothenburg ob der Tauber, una de les 
ciutats més belles i antigues de la “Ruta Romàntica”. Passeig per la ciutat de somni 
per als romàntics. Continuació del viatge cap a Francfort. El tour acaba en l'aeroport 
de Frankfurt al voltant de les 18 hores. Després trasllat a l'hotel Mövenpick Frankfurt. 
Allotjament. 

Dia 8: FRANKFURT – BARCELONA   
Esmorçar. Temps lliure per conèixer la ciutat i a l'hora convinguda trasllat per compte 
dels senyors clients a l'aeroport per agafar vol, de la companyia Vueling amb 
destinació Barcelona. 

Preu per persona: 1680,00€ + 89,00€ de taxes aèries. A reconfirmar al moment de 
l'emissió. 

Suplement Individual: 345,00€ per persona. 
Suplements possibles per persona per tarifa aèria: 
Suplement Classe C: 52,00€  
Suplement classe F: 199,00€ 

El preu inclou: 
• Vols directes Barcelona – Frankfurt – Barcelona, amb Vueling en Classe J. 
• Guia local de parla hispana durant tot el recorregut. (Chofer-guia per a grups 

menors de 8 persona). 
• Trasllat d'arribada  aeroport de Frankfurt a l'hotel. 
• 7 Nits en allotjament en habitació doble als hotels esmentats o similars. 
• 7 Desdejunis buffet als hotels. 
• Sopar típic en la Selva Negra. 
• Sopar típic bavaresa en Munich. 
• Entrades als Castells de Heidelberg, Neuschwanstein i Linderhof.  
• Visita a un taller de rellotges de cuco. 
• Visita a una granja en la Selva Negra amb degustació de formatges. 
• Segur bàsic d'assistència en viatge. 
• Documentació de viatge.  



• Assistència en destinació pel nostre personal. 

El preu no inclou: 
• Serveis no descrits en l'itinerari. 
• Despeses particulars dels viatgers. 
• Taxes aèries 89,00€ a reconfirmar al moment de l'emissió. 

Observacions importants: 

1. Es recomana reservar amb suficient antelació per garantir disponibilitat. 
2. Al moment de la reserva es reconfirmará si aplica algun suplement o descompte aeri. 
3. Al moment de la reserva es realitzarà una paga i senyal del 25% de l'import del viatge. 
4. Paga i senyal no reemborsable en cas de cancel·lació voluntària per part del viatger. 
5. Per a cancel·lacions involuntàries veure condicions del Segur d'Anul·lació. 
6. Condicions generals en www.baraka.cat/condiciones  

Gràcies per confiar-nos el seu viatge 
Som experts en Viatges


