22/05/18 BCN- BASILEA…. ….07.40H……09.25H
27/05/18 BASILEA – BCN……..20.30H……22.15H.
Dia 1er: BCN- BASILEA - ALSÀCIA

Sortida del punt d´origen amb autocar
direcciól´aeroport de Barcelona per sortir amb
vol directe destinació Basilea. Arribada a la
ciutat i trasllat a Mulhouse per dinar. Tot
seguit, visita a aquesta ciutat, la segona més
gran de l´Alsàcia desprès de Strasbourg. A
l´hora indicada, trasllat a l´hotel,
Acomodació, sopar i allotjament
Dia 2ºon: STRASBOURG

Esmorzar a l´hotel. El dia d´avui el dedicarem a visitar la ciutat, capital de l´Alsàcia. Al matí,
acompanyats per un guia local, realitzarem el recorregut pel casc històric visitant la catedral,el
barri de curtidors, molt conegut com la petite France,l´exterior del parlament Europeu.. Dinar en
restaurant. A la tarda, passejada amb vaixell pel Rhin, des d´on podrem contemplar la ciutat des
d´un altre perspectiva. A l´hora indicada, retorn a l´hotel, sopar i allotjament.
Dia 3er: FREIBURG ( Alemanya)- COLMAR ( França).

Esmorzar a l´hotel i sortida direcció Alemanya per arribar a la ciutat
de Freiburg, on realitzarem una visita peatonal, Pel centre de la
ciutat i nucli històric AMB GUIA LOCAL. Finalitzada la visita,
passarem de nou la frontera natural que és el riu Rhin, per arribar a
territori francès, a la localitat de Colmar. És aquesta, una de les
ciutats de la Decapole alsaciana on gaudirem de les seves peculiars construccions com l´Antiga
Duana i la casa del peregrí la del ferro vermell. Passejada amb un petit tren per la ciutat i nucli
històric. A l´hora indicada, retorn al nostre hotel, sopar i allotjament.

Dia 4art: LA SELVA NEGRA- CATARACTES DE TRIBERG - LLAC TITISEE.

Esmorzar i sortida de dia sencer a la Selva Negra. En primer lloc, visitarem Triberg, localitat que
destaca per les seves cascades, les més altes d´Alemanya amb una caiguda de 163 metres , i per
tenir els dos rellotges de Cuco més grans del món. Visita a les cataractes. Tot seguit continuació
per arribar a Titisee, al cor de l´alta Selva Negra . Dinar en restaurant i passeig en vaixell pel
llac d´origen glaciar i que porta el mateix nom. A l´hora indicada, retorn al nostre hotel, sopar
i allotjament.
Dia 5è: KAYSERBERG - EGUSHEIM - RIQUEWIHR. ( Alsàcia)

Esmorzar. El dia d´avui el dedicarem a visitar poblets típics de l´Alsàcia com són Riquewihr,
Egusheim i Kayserberg, considerats com tres
localitats de les més boniques de França i de les més
tipiques alsacianes. Dinar en restaurant. A l´hora
indicada, retorn al nostre hotel, sopar i
allotjament.
Dia 6è: OBERNAI - RIBEAUVILLE –
BASILEA - BARCELONA

Esmorzar i sortida direcció Obernai i Ribeauville,
dues localitats alsacianes que formen part de la
ruta pintoresca i turistica de la regió. Visita i
dinar. A la tarda, trasllat a Basilea on ens dirigirem a l´aeroport per agafar el vol directe a
Barcelona. Arribada i trasllat al nostre lloc d´Origen. Arribada, fí del viatge i dels nostres serveis.

PREU PER PERSONA:

998 €

Suplement habitació individual: 195 €
El preu inclou
Trasllat amb autocar origen - Aeroport de Barcelona - Origen.
Vol directe de Barcelona-Basilea -Bcn amb facturació de 1 maleta de fins a 23 kg/ persona
Autocar " Samblas" durant tot el circuit.
Estada en hotel *** típic alsacià.
Paga i senyal a l´hora de
Règim de pensió completa amb aigua i vi inclós
l´inscripció de: 200 €
Totes les visites, entrades i guies segons programa
Guia acompanyant de Viatges Samblas.
Pagament de la resta del
Assegurança d´assistència en viatge.
viatge: 30 Abril 2018
Assegurança de cancel.lació amb la
Cobertura segons la normativa de la pòlissa

