
 

          

SELVA NEGRA 
 I“EL LLAC  CONSTANÇA” 

DEL   9 AL 15  AGOST  2023 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

VISITANT: MONTBELIARD – FREIBURG – GENGENBACH – 
BADEN BADEN – CASCADES DE TRIBERG -  LLAC TITISEE –
MEERSBURG – LINDAU – FRIEDRICHSHAFEN - KONSTANZ 

PREU: 1595 €   (Suplement  Habitació  Individual:  250 €)  

INCLOU: 
Autocar  i guia acompanyant de l’agencia  
Hotels 3* 4* , pensió completa , dinar últim dia , aigua  als àpats.  
Visites , guies i entrades  segons itinerari.   
Assegurança Assistència 



 
 

 
09/08/23: VIC I COMARCA – MONTBELIARD 
(Dinar i sopar) 
 
A primera hora del matí sortida direcció Figueres i terres del Llenguadoc  per  enfilar la vall 
del riu Roine direcció Lió . Dinar en ruta i a la tarda represa del viatge  fins arribar a 
Montbeliard, acomodació a l’hotel , sopar i allotjament.  
 
10/08/23: MONTBELIARD– FREIBURG - GENGENBACH 
(Esmorzar, dinar, sopar) 
 
Esmorzar  i sortida cap a Freiburg, porta sud de la Selva Negra,  compta amb un dels 
cascs antics més bonics d’Alemanya, travessat per canals que discorren en paral·lel a les 
voreres , visita guiada  d’aquesta joia d’edificis històrics i pintorescos carrerons,  cases 
amb precioses façanes, la catedral amb un campanar de 116 metres... Acomodació hotel , 
dinar i a la tarda anirem a visitar  Gengenbach  un poble de conte i joia medieval de la 
Selva Negra . Sopar i allotjament a l’hotel.  
 
11/08/23: FREIBURG :  RUTA PANORÀMICA  SCHWARWALDHOCHSTRASSE  - 
BADEN BADEN  
(Esmorzar, dinar, sopar) 
 
Esmorzar i sortida cap a Freudenstadt des d’on iniciarem la   “  Ruta de la 
Schwarzwaldhochstrasse” , la carretera panoràmica de la Selva Negra que porta fins a 
Baden Baden tot gaudint d’ espectaculars  paisatges.  Dinar i a la tarda visita guiada de  
Baden Baden , la ciutat balneari més emblemàtica d’Alemanya que encara conserva 
l’esplendor del s. XIX .  Sopar i allotjament a l’hotel. 
 
12/08/23: FREIBURG :  CASCADES DE TRIBERG – LLAC TITISEE 
(Esmorzar, dinar, sopar) 
 
Esmorzar i sortida per a fer un recorregut  panoràmica per la vall de Gutach i visitar  les 
Cascades de Triberg  de 163 metres altura, una de les belleses naturals de la Selva Negra i 
visitar Triberg amb el rellotge de cuco més gran del món. Dinar i la  tarda sortida cap al 
Llac de Titisee   , el llac natural més gran de la Selva Negra  i   important centre turístic  
on  gaudirem de la bellesa del paratge natural que l’envolta. Sopar i allotjament a l’hotel.  
 
13/08/23: FREIBURG – MEERSBURG – LINDAU – FRIEDRICSHAFEN  
(Esmorzar, dinar, sopar) 
Esmorzar i sortida   cap a la vora nord  del llac Constança  , llac envoltat per tres països: 
Alemanya, Àustria i Suïssa , conegut per ser  la glamourosa “ Costa Blava Alemana” . 
Visitarem la  bonica  ciutat medieval de Meersburg, famosa per la producció de vi a tota la 
regió, i seguirem fins la ciutat bavaresa de Lindau , situada a la zona més oriental del llac,  
amb un encantador centre històric situat en una petita  illa  connectada amb terra ferma 
per dos ponts  . Dinar i a la tarda temps per a descobrir Lindau ,  continuació fins 
Friedrichshafen ,  acomodació a l’hotel. Passeig  pel centre històric, vora el llac, el port ...i 
sopar en restaurant local . Allotjament a l’hotel.   
 
 
 
 
 



 
 
 
 
14/08/23: FRIEDRICSHAFEN  - KONSTANZ - VOREPPE 
(Esmorzar, dinar, sopar) 
 
Esmorzar i sortida per agafar un vaixell i creuar el Llac Constança fins arribar a  Konstanz , 
situada a la riba sud del llac. Visita de la  ciutat , que mante intacta la seva bellesa origi-
nal, ja que es va lliurar dels bombardejos de la II Guerra Mundial . El seu centre històric és 
realment bonic  i molt original ja que la seva arquitectura és una mescla d’estils:alemanys, 
suïssos i austríacs. Continuarem la ruta per Suïssa  , dinarem  en ruta i seguirem viatge  
gaudint paisatge del Llac Leman i de la Savoia francesa   ,  arribada a Voreppe  acomoda-
ció a l’hotel, sopar i allotjament. 

 
 
 
15/08/23:  VOREPPE – VIC I COMARCA 
(Esmorzar, dinar) 
 
Esmorzar i represa  del viatge de retorn  cap a la Vall del Roine i el Llenguadoc,  dinar en 
ruta i a la tarda represa del viatge fins arribar a les diferents poblacions d’origen .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota:  
Assegurança opcional de cancel·lació, amb cobertura COVID:  30 €  
 
 
RESERVES: 
En el moment de la inscripció es farà efectiu l’ import de 500 €  
La resta com a data límit  el  21  de Juliol 
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