
 

 

 

Dia 5.- Lleida – Barcelona – Frankfurt: Sortida de Lleida per arribar a Barcelona i agafar el 

vol en direcció Frankfurt. Arribada i trasllat a l'hotel. Sopar i allotjament. 

Dia 6.- Frankfurt – Selva Negra (Mainz – Baden Baden): Esmorzar. Pel matí sortida cap a 

Mainz, on realitzarem un passeig pels seus carrers de cases 

entramades. Aquesta ciutat, situada a la vorera del Rhin, es 

coneguda per ser el lloc on Gutenberg va inventar la impremta. 

Continuarem cap a Baden Baden. Després de dinar, 

passejarem per aquesta luxosa ciutat balnearia. Arribada a la 

Selva Negra. Sopar i Allotjament.  

Dia 7.- SELVA NEGRA (GUTACH – TRIBERG – SCHILTACH): 

Esmorzar. Sortida cap al centre de la selva Negra i visita, a la vall de Gutach, del museu a 

l’aire lliure Vogtsbauernhof. Continuarem cap a Triberg i visita d’aquesta població rodejada 

de les muntanyes de la Selva Negra en les seves botiguetes es típic trobar originals rellotges 

de cucut. Visitarem les seves cascades, considerades les mes altes del país. Dinar i a 

continuació cap a Schiltach, pintoresca població amb la seva caracteristica plaça del mercat, 

fonts i l’ajuntament. Tornada a l’hotel. Sopar i allotjament.  

Dia 8. – SELVA NEGRA (SANKT PETER – TITISEE – FRIBURGO): Esmorzar i sortida cap a 

Sankt Peter, típic municipi de façanes, entremades on 

destaca la seva esglèsia barroca. Proseguirem fins al sud de 

la Selva Negra fins arribar al Llac Titisee, d’origen glaciar, un 

dels llacs més importants d’Europa. Dinar. Recorregut cap a 

Friburg i visita panoramica. Veurem la Catedral d’estil gòtic i 

passejarem pel casc antic amb els seus originals canals i la 

Münsterplatz. Tornada a l’hotel. Sopar i allotjament.  

Dia 9. – SELVA NEGRA (LAGO CONSTANZA - MEERSBURG): 

Esmorzar. Pel matí sortida per visitar la ciutat medieval de Constanza, on el seu llac está 

rodejat per tres països: Alemanya, Austria, i Suïssa. Creuerem el llac Constanza amb vaixell, 

fins arribar a Meersburg. Dinar i visita d’aquesta petita població amb una privilegiada 

situació de la ribera nord del llac. Tornada a l’hotel. Sopar i allotjament.  

Dia 10.- SELVA NEGRA - MANNHEIM/LADEMBURG (GENGENBACH – ESTRASBURG) : 

Esmorzar. Pel matí sortida cap a Gengenbach, i passeig pel 

seu centre historic. Contnuació fins a Estrasburg., on 

efectuarem una visita pel barri de la catedral, el barri dels 

adobers i després dins del bus, veurem la zona coneguda com 

la Petite France, barri construit durant la ocupació alemana a 

finals del s.XIX. Després de dinar acabarem de seguir 

passejant per la ciutat. Continuació cap a 

MAINNHEIM/LADEMBURG. Sopar i allotjament.  
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Dia 11.- MANHEIM/LADEMBURG – FRANKFURT (HEIDELBERG):  Esmorzar. Sortida cap a 

Heidelberg, animada ciutat universitària situada a la vall del riu Neckar, per a conèixer el seu 

impressionant castell medieval d’origen medieval, els pinturescs carrerons, l’esglèsia  del 

Espirit Sant, l’Ajuntament i la Universitat. Dinar i continuació del viatge cap a la capital 

econòmica d’Alemanya, Frankfurt, considerada la ciutat més cosmopolita de d’Alemanya, on 

realitzarem una visita panoràmica per a conèixer els seus principals atractius. Sopar i 

allotjament.  

Dia 12.- Frankfurt – Barcelona – Lleida:  Esmorzar. A l'hora 

prevista, trasllat a l'aeroport per sortir en vol regular cap a 

Barcelona. Arribada, tornada a Lleida fi del viatge i dels 

nostres serveis. 

 

 

 

PREU PER PERSONA: 1.620€ 

Suplement habitació individual: 350 € 
 

 (preus de taxes a re-confirmar) + assegurança de cancel·lació (es recomana contractar-

la). Visita i règim segons programa 

*Data d’inscripció el 11 de març amb entrega de 425€ i a la resta l’01 de juny. Places limitades*  

OBLIGATORI PRESENTAR FOTOCÒPIA DEL DNI AL FORMALITZAR LA RESERVA 
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