
 

 

 

 

 

 

 

 
DIA 2 D'AGOST: GIRONA-ORANGE-GENOVA 
Sortida a primeres hores del matí amb direcció a França, Montpeller i Orange, ciutat romana amb 

monuments com el Teatre o l'Arc de Triomf que ens recorden l'antiga esplendor del seu imperi. 

Dinar. A la tarda continuació de trajecte cap a Valence, fins arribar a Gènova. Sopar i allotjament. 

 

DIA 3 D'AGOST: GÈNOVA-VADUZ-TIROL 
Esmorzar i sortida al matí, tot passant pel nord d'Itàlia, veient els Alps marítims i gaudint 

d'impressionants vistes. Arribada a Vaduz, capital del principat de Liechtenstein, on dinarem. A la 

tarda, continuarem cap a la frontera austríaca, creuant el túnel Arlberg i entrant al Tirol fins arribar 

al nostre hotel, sopar i allotjament. 

 

DIA 4 D'AGOST: TIROL-GRAMAI ALM-PERTISAU-INNSBRUCK-TIROL 
Esmorzar i sortida per anar a Jenbach, on pujarem en un tren cremallera i màquina de vapor fins a 

Seespitz, situat al llac Pertisau. Des d'allà anirem amb autocar fins a Gramai Alm al parc natural de 

Karwendel, a 1236 m d'alçada. Dinar en restaurant de montanya. A la tarda baixarem al llac 

Pertisau per fer un trajecte amb vaixell. A continuació ens dirigirem a Innsbruck, capital del Tirol, 

veurem la Maria Theresien Strasse, el Palau Imperial i les instal·lacions olímpiques etc. Tornada a 

l'hotel, sopar i allotjament. 

 

DIA 5 D'AGOST: TIROL-SALZBURG-TIROL 
Esmorzar i sortida en direcció a Salzburg, la ciutat del famós músic Mozart, que visitarem la 

catedral. Passarem per la casa de Mozart i passejarem per Getreidegass. Dinar en restaurant. A la 

tarda disposarem de temps lliure per gaudir de la ciutat. Tornada cap a l'hotel, sopar i allotjament. 

 

DIA 6 D'AGOST: TIROL-NEUSCHWASTEIN-OBERMMERGAU-TIROL 
Esmorzar i sortida cap a Baviera, concretament a Hohenschwangau, on s'hi troba el castell de 

Neuschwastein, construït per Lluís II, situat al cim del llac de Füssen. La visita ens portarà al Saló del 

tron, la sala de Lohengrinn, les estances privades. Dinar al restaurant. A continuació passarem per 

Obermmergrau, coneguda per les talles de fusta i per la representació de la Passió. Tornada a 

l'hotel, sopar i allotjament. 

 

DIA 7 D'AGOST: TIROL-GERLOSSPASS-KRIMML-OBERNDORF-KITZBUHEL-TIROL 
Esmorzar i sortida per veure els paisatges del Tirol. Passant per la carretera que puja al 

Gerlosspass, amb la bonica població de Gerloss al capdamunt, les cases de fusta i els balcons plens 

de geranis. A continuació baixarem a la Cascada Krimml, i gaudirem de Kitzbühel, punt de trobada 

hivernal de la jet-set. Desprès de dinar a Obernorf, ens dirigirem a St. Johann, baixant amb 

telecabina a Harschbich, amb el magnífic panorama davant dels Alps de Kitzbühel. Sopar típic 

tirolès, allotjament. 

 

DIA 8 D'AGOST: TIROL-ZURICH-ANNECY 
Esmorzar i sortida a primeres hores del matí amb direcció a la frontera Suïssa, continuació fins 

arribar a Zurich. Parada per passejar, dinar i descobrir la ciutat. Continuarem fins al Llac Léman i 

creuarem Suïssa d'Est a Oest arribant als voltants d'Annecy (Archamps), arribada a l'hotel, sopar i 

allotjament.   

 

DIA 9 D'AGOST: ANNECY-GIRONA 
Esmorzar i visita guiada d'Annecy. Dinar en restaurant. A la tarda iniciarem la tornada cap a casa, 

fent les parades habituals, arribant al vespre. 

 

Preu per persona: 1.125€ 
Supl. single: 150€  
 
Inclou: Pensió completa des del dinar del dia 2 fins al dinar del 9, Hotels de 3* i 4*, aigua als àpats, 

sopar típic tirolès,entrades, guia acompanyant, còmode autocar, assegurança de viatge. 

Grup mínim 25 persones. Condicions generals d’acord amb el decret 168/1994 de la Reglamentació 

Catalana d’AAVV i la llei estatal 7/1998.  

Podeu consultar les nostres condicions generals a la pàgina web www.domustravel.com. 

L’agència es reserva el dret d’alterar l’ordre de les visites si causes de força major ho aconsellessin. 

 

 

 

 

 

 

 

Inscripcions: Descompte de 30€ per inscripcions abans de 15 de 

Maig. Prèvia paga i senyal de 200€. La resta s'haurà de fer 

efectiva abans del 17 de Juliol. 


