EL DANUBI BLAU
El Niu de l Àliga – Mauthausen – Hallstatt i un dia de creuer pel Danubi.

Del 27 Juliol al 01 Agost 2021

VISITES DESTACADES:
1 DIA DE CREUER PEL DANUBI AMB DINAR ABORD DEL VAIXELL ( Trajecte de Linz a Krems. De 09.00h a 16.20h)
ASSISITIREM A UN CONCERT DE WOLFGANG AMADEUS MOZART AL PALAU DE MIRABELL
DINAR A LA CASA DE HITLER “ El Niu de l´Àliga” ( Eagle Nest)
PUJADA AMB FONICULAR AMB VISTA AL POBLE MÉS BONIC D´AUSTRIA, HALLSTATT
VISITA GUIADA A LES MINES DE SAL MÉS ANTIGUES DEL MÓN I MOLT MÉS………….

Preu per persona
Tot inclòs:

1.498 €

Suplement habitació individual: +396 €

CASAL GG DE MANRESA

El preu Inclou: Trasllat origen – Aeroport de Barcelona- Origen.
ASSOCIACIÓ VIURE I CONVIURE
Bitllet d´avió classe turista amb facturació de 1 maleta fins a 20 kgs
C/ Circumval·lació 60 MANRESA
Estada hotels 4* ( 3 nits a Salzbourg + 1 nit a Linz + 1 nit a Viena
Telf.: 93 874 19 55
Pensió completa amb aigua i vi o cervesa + cafè
Totes les visites, entrades, guies locals segons itinerari ”Tot inclòs”
Guia acompanyant de Viatges Samblas Assegurança d´assistència en viatge + cancel·lació ( Inclou COVID)
Organització tècnica: Viatges Samblas.s.l. c/ Calabria, 49 08530 La Garriga. www.samblas.es Tel: 93 871 5253 / 646 982 231

Dia 1r: Origen – Munich - Salzburg
Sortida del punt d´origen direcció l´aeroport de Barcelona . Tràmits de facturació i
embarcament al vol
amb destinació Munich. Arribada I Trasllat a Salzburg. Dinar en restaurant. A la tarda, visita. Passejarem pel
Getreidegasse; És el cor del centre històric, declarat patrimoni de la Humanitat per la Unesco. Al numero 9 d´aquest
carrer, trobarem la casa on l´any 1756 va néixer el nen prodigi de Salzburg, Wolfgang Amadeus Mozart. Visita a
l´interior, on trobarem nombrosos objectes originals, retrats i una casa burgesa reconstruïda. A l´hora indicada,
trasllat a l´hotel, sopar i allotjament.

Dia 2n: El Niu de l´Àliga “Eagle Nest” i Concert de Mozart al Palau de Mirabell ( Salzburg)
Esmorzar i sortida per arribar a la Kehlsteinhaus coneguda com el Niu de l'Àguila. És un edifici del Reich, erigit a
la part alta del cim de Kehlstein, a un aflorament rocós que s'aixeca sobre l'Obersalzberg, a prop de la ciutat
de Berchtesgaden. La casa, va ser un regal del partit Socialista a Hitler en el seu 50è aniversari. Va ser utilitzat
exclusivament per membres del partit nazi per a reunions governamentals i socials. Va ser visitat en 14 casos
documentats per Adolf Hitler. Pujarem a la casa, primer amb un autocar articulat i desprès a través d´un ascensor.
Avui dia, la casa, és un restaurant, on tindrem el dinar d´avui. Finalitzada la visita, trasllat a l´hotel, ens canviem i
assistirem a un fantàstic concert de Wolfgang Amadeus Mozart al Palau de Mirabell.
Sopar i allotjament
a l´hotel.

Dia 3r: Hallstatt “El poble més bonic d’Àustria” – Mines de sal més antigues del món.
Desprès d´esmorzar, ens dirigirem a la regió dels llacs, on descobrirem el que està considerat com el poble més
bonic d´Àustria i un dels més bonics del món. Fou declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco l´any
1997. Pujarem en un funicular des d´on observarem unes magnífiques vistes al llac. Visitarem també les
mines de sal; es diu que són les mines de sal més antigues del món, amb 7000 anys d'explotació. S'arriba
a la mina amb un modern funicular. A l’interior de la mina hi ha un museu en el qual es pot contemplar la rèplica del
"Home de sal», un cadàver trobat a l'abril de 1734 preservat en un dipòsit de sal, sorprenentment conservat amb la
seva roba i eines, s'assumeix que l'home va perdre la vida en un accident quan treballava a la mina, cap a l'any
1000 a. C. A l´hora indicada, trasllat al nostre hotel, sopar i allotjament.

Dia 4rt: Camp de concentració Mauthausen – Linz
Esmorzar a l´hotel i sortida per arribar a Mauthausen. Visita a aquest camp d´extermini, un dels més sanguinaris
de l´època Nazi . Serem coneixedors d´una història que mai més es pot tornar a repetir! Mauthausen va ser l’últim
a ser alliberat pels Aliats Occidentals o la Unió Soviètica. Els dos principals, Mauthausen i Gusen I, van ser els dos
únics de tot Europa etiquetats com de "Grau III", el que significava que eren els més durs per als "Enemics Polítics
Incorregibles del Reich", a diferència de molts altres, que eren per a tot tipus de presoners, Mauthausen va ser
utilitzat per a tasques d'extermini de la intel·ligència, gent il·lustrada i membres de les classes socials altes de països
subjugats per Alemanya durant la Segona Guerra Mundial. Dinar a Linz. A la tarda, coneixerem aquesta bonica
ciutat, la tercera més poblada del país, i travessada pel Danubi. Passejarem pel seu centre històric i coneixerem
els encants dels carrers empedrats i places medievals. Acomodació a l´hotel a Linz. Sopar i allotjament.

Dia 5è : Linz – Krems - Viena ( CREUER FLUVIAL)
Esmorzar a l´hotel i trasllat a l´embarcador per realitzar un dia de creuer pel Danubi.
Realitzarem una navegació des de les 9 del matí fins a les 4:30 de la tarda aprox. Podrem gaudir de la navegació
pel Danubi passant per valls verdes i localitats monumentals. Gaudirem de vistes a pobles antics, escarpades vinyes
i espectaculars paisatges. Passarem per Melk on divisarem la famosa abadia, una joia de l'estil barroc austríac:
l'Abadia Benedictina de Melk, seleccionada el 2008 juntament amb la regió de Wachau com la "Millor Destinació
Històrica del Món". En el recorregut, passarem pel costat del famós Castell de Dürnstein, on, segons explica la
llegenda, Ricard Cor de Lleó va ser empresonat i alliberat pel seu fidel escuder Blondel. Dinar a bord. Arribada a
Krems a les 16.30 aprox. i trasllat amb autocar a la ciutat de Viena. Acomodació a l´hotel, sopar i allotjament.

Dia 6è: Viena – Palau Reial de Schönbrunn – Barcelona - origen.
Esmorzar. Matí panoràmica de la ciutat i trasllat al Palau de Schönbrunn on visitarem l´interior d´aquest Palau,
construït al segle XVII com a residència d´estiueig per la família imperial de Viena. Conegut com el Versailles Vianès,
podrem observar les habitacions decorades en estil Rococó, o la Gran Galeria utilitzada per a la celebració dels
grans banquets imperials. Passejada pels jardins . Dinar en restaurant. Tot seguit, trasllat a l´aeroport per embarcar
al vol amb destinació Barcelona. Arribada, i trasllat al nostre punt d´origen. Arribada, fi del viatge i dels nostres
serveis
Organització técnica: Viatges Samblas.s.l. c/ Calabria, 49 08530 La Garriga. www.samblas.es Telf: 93 871 5253 / 646 982 231

