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GRAN TOUR D’ALEMANYA 
 
   Sortida: 1 d’Agost             Durada: 9 dies 
 
01/08 - MANRESA- ORANGE- DIJON                              828 kms 
Sortida al matí direcció  Figueres  i La Jonquera, entrada a França i continuació cap Narbona, Nimes i arribada a Orange on dinarem. 
Per la tarda, continuació per Valence i Lyon per arribar a Dijon. 
 
02/08 - DIJON - LUXEMBURG - COLONIA                     553 kms 
A primera hora del matí sortida travessant les regions de la Borgonya i Lorena fins arribar al Grand Ducat de Luxemburg, on farem 
una parada pel dinar. Prossecució de la ruta per entrat ja en territori Alemany i arribada a Colònia. Sopar i dormir. 
 
03/08 - COLONIA - HAMBURG                                 432 kms 
El matí d’aquest dia el dedicarem a la visita de Colònia,  ciutat ubicada a la vorera del riu Rhin i la quarta més gran del país. Es 
famosa per la seva Universitat  (amb prop de 50.000 estudiants) i, sobre tot, pel seu monument més emblemàtic, la seva Catedral, 
inclosa en la llista de Patrimonis de la Humanitat en 1996. Es va començar a aixecar-se al 1248 i no va ser fins 1880 que van 
concloure les obres. Dins d’ella es conserva el “Relicari dels Tres Reis Mags”, els nostres Reis d’Orient, on es diu que es conserven les 
seves restes, transportades des de la Catedral de Milà al 1164. Per la tarda, sortida en direcció al nord fins arribar a Hamburg, ciutat 
hanseàtica situada a la desembocadura del riu Elba. 
            
04/08 – HAMBURG - BREMEN - HAMBURG                             240 kms 
Després de l’esmorzar, iniciarem la visita d’Hamburg, ciutat que fou durant segles el principal port d’Europa i on, encara al segle XIX, 
era la base de les més grans flotes mercants del món. Passarem pel riu Alster (afluent de l’Elba) i els seu canals, on trobarem el 
Speicherstad, un complex de magatzems d’arquitectura gòtica fets amb maons vermells. Visitarem la plaça de l’Ajuntament, el 
carrer Deichstrasse, una de les zones més boniques de la ciutat, l’església Sant Nicolàs i el port. A la tarda, després de dinar, ens 
desplaçarem fins la propera Bremen, una ciutat amb un encant molt especial i on destaca el meravellós Ajuntament i l’estàtua de 
Roland, ambdós declarats Patrimoni de la Humanitat. Coneixerem també la Catedral, els carrers Böttcherstrasse i Schoor i l’antic 
barri de pescadors. A hora prudencial, tornada a Hamburg. 
 
05/08 – HAMBURG - POSTDAM – BERLIN                             317 kms 
Esmorzar i sortida cap a Postdam amb guia local, capital  de l’Estat Federal de Brandenburg, coneguda també com la Versalles 
alemanya. Visitarem un dels palaus dels reis de Prússia i els meravellosos jardins de Sanssouci (UNESCO). Dinar. A la tarda, sortida 
cap a Berlín on farem un recorregut panoràmic guiat  amb l’autocar per conèixer les dues parts  de la capital alemanya abans 
dividida pel mur de Berlín.  Acomodació a l’hotel, sopar i dormir. 
 
06/08 – BERLIN  
Pensió completa. Aquest dia el dedicarem a continuar amb la visita guiada de Berlin, per la plaça d’Alexanderplatz amb la torre de 
televisió, l’Ajuntament,  l’illa dels museus,Bebelplatz, Gendarmenmarkt, el  Checkpoint Charlie  el pas fronterer més famós entre el  
Berlín de l’est i l’oest , Topografia del  Terror i Mur de Berlín, (fa 34 anys de la Caiguda del Mur) antic  Ministeri d’Aviació , 
Potsdamer Platz, Monument commemoratiu de l’Holocaust, Reichstag i Barri Governamental, Porta de Brandemburg.. Dinar i a la 
tarda visita de l’Oest de Berlín amb l’Església del Record i la Kurfurstendamm, el carrer de botigues tradicional del Berlín occidental 
o la East Side Gallery, el segment del Mur de Berlín més llarg  que queda dempeus, conegut pels seus acolorits murals. Sopar i 
dormir.  
 
07/08 – BERLIN -EISENACH -FRANKFURT                                    552 kms 
Esmorzar i sortida a primera hora del matí en direcció sud passant per Leipzig, Erfurt i Eisenach, bressol del genial compositor Johan 
Sebastian Bach i en la que destaca el seu Ajuntament. Dinar. A la tarda, continuació de la ruta fins arribar a Frankfurt, la capital 
econòmica d’Alemanya, ciutat que sorprèn pel contrast entre els moderns gratacels del barri financer i les antigues construccions de 
la Plaça dels Römer. Sopar i dormir. 
 
08/08 - FRANKFURT - FREIBURG IM BREISGAU - BEAUNE                       560 kms 
Esmorzar i sortida en direcció a Baden-Baden, Offenbourg i Freiburg Im Breisgau, on dinarem. Després del dinar, continuació de 
l’etapa per entrar a territori francès; per Belfort i Besançon arribada a Beaune. Sopar i dormir. 
 
09/08 - BEAUNE - NIMES- MANRESA                                        817 kms 
Esmorzar i sortida direcció Lyon, Valence, Orange i Nimes. Parada per dinar i per la tarda, continuació de l’última etapa del viatge 
per Montpellier, Narbonne i entrada a Catalunya per Le Perthus/La Jonquera seguint ruta fins el nostre punt d’origen a Manresa. Fi 
dels nostres serveis. 
 

Preu per persona en habitació doble   1.980 € 
Suplement habitació individual      392 € 
Assegurança de cancel·lació (opcional)        (consultar) 
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Preu vàlid per un mínim de 20 persones. En cas de ser grup superior, indicarem descompte per persona. 
Al moment de la reserva caldrà fer una paga i senyal de 500 € per persona. Resta de pagament i tancament de llistes el dia 14 de 
juliol. 
 
El preu inclou: viatge en confortable autocar climatitzat. Acompanyant de l’agència. Pensió completa (des de dinar 1r dia a dinar 9è 
dia). Aigua en gerres als àpats. Hotels 3*- 4*. Esmorzars bufet. Excursions i visites segons programa. Visites amb guia local a: 
Colònia, Hamburg, Bremen i Berlin. Visita al Palau de Sanssouci amb audio-guia. Taxa d’estada als hotels. Assegurança turística. 
 
No inclou: extres personals, begudes als àpats, esmorzar primer dia i allò no especificat com a inclòs  
 
 
CANCEL.LACIONS: 
Fins a l’1 de juliol,  25€ de despeses agència (per persona) 
Del 2 fins al 14 de juliol, el 25% de l’import + 25€ de despeses agència (per persona) 
Del 15 al 30 de juliol, el 75% de l’import + 25€ de despeses agència (per persona)  
A partir del 31 de juliol fins al dia de la sortida, hi ha penalització del 100% de l’import 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


