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1- MOLLERUSSA – GENOVA 

Sortirem dels nostres pobles per La Jonquera, entrant a França per la Provença, 

arribar a la Costa Blava i la Riviera Italiana, fins a Gènova, accedint pel nou 

Pont Sant Giorgio, dissenyat per Renzo Piano (abans que caigués , Pont 

Morandi). 

2- GENOVA – TRENTO – VILLACH 

Ja anem seguint viatge per la rica i agrícola Vall del Po i la Llombardia, per 

anar pujant cap a Trento, ciutat que dona nom al Concili, important zona 

Fructícola, amb Bolzano, ja dintre del Tirol del Sud, i circulant per entrar a 

Àustria fins a Villach. 

3- VILLACH – VIENA. 

Tot dintre ja d’ Àustria, per les regions de Karintia i Styria, arribar al migdia a 

Viena, on dinarem, i per la tarda, ja iniciarem les visites per la Capital d’aquest 

Imperi, idealitzat en el cinema, però que ha conservat Edificis, Palaus, 

Avingudes, Parcs, que ens donen senyal del gran poder aquí establert, sobretot 

vora el Ringstrasse. 

4- VIENA. 

Al matí, aprofitarem per veure l’ interior del Palau Hofburg, residencia 

habitual de Franz Joseph i Sissi, les estances que van ser utilitzades per ells 

dins d’aquest Palau amb més de 3500 Habitacions, la Heldenplatz, l’Escola 

Espanyola d’Equitació, els Nens Cantors de Viena, el Museu de l’Albertina, 

etc... 

També durant el dia, visitarem si no hi ha funció, la Opera, una de les 

“Ferradures” del Bel Canto, amb els seus 5 Escenaris, la Platea Mòbil, etc.. 

vora l’Hotel Sacher. 

Més tard, per la Kartner-Strasse, tot passejant pel centre, arribar a Sant Esteve 

Catedral Gòtica, amb la Teulada Policromada, amb el Rellotge Anker, la 

Columna de la Pesta, etc... 

 



5- VIENA – MAUTHAUSEN – SALZBURG. 

Encara estarem durant el matí a Viena, fent així dos dies sencers a la Capital, 

per acabar de poder visitar o veure aquells Palaus , Jardins o Monuments que 

encara ens faltin.  

A hora convinguda marxarem ja cap a l’Oest, a 150 Km. de viatge, al punt on 

el riu Danubi i el riu Enns es troben, al poble de Mathausen, on pararem per 

visitar el Camp de Concentració que allí es troba, i que cal veure per no 

oblidar. 

Acabada la visita, seguirem el nostre camí fins a Salzburg. 

 

6- SALZBURG. 

La Ciutat de la Sal. Gaudirem de tota la jornada a Salzburg, la ciutat que 

gràcies a W.A. Mozart,  Haydn, o els Festivals Musicals aquí organitzats, ha 

creat un focus de Cultura i Creació. Al llarg del temps, la Sal i l’Església, 

varen provocar que l’Art i la Cultura, la Creativitat i també els excessos, 

floregessin.  Sempre amb la silueta del Castell de Hohensalzburg, la Catedral 

Renaixentista, la Casa dels Festivals, el riu Salzach, la comercial Geitredegasse 

o els Jardins de Mirabell, Salzburg sempre viu. 

També procurarem de tenir, tant a Viena com a Innsbruck, alguna estoneta 

lliure. 

7- SALZBURG – GROSSGLOCKNERHOCHALPENSTRASSE – 

INNSBRUCK. 

Avui serà un dia per circular de Salzburg a Innsbruck, però no pel camí fàcil 

de les autopistes. Per Muntanya, si la Meteo ens respecta, haurem de tenir un 

bon dia.  

Marxem de Salzburg, cap al sud per Bichoshofen i fins a la zona de Ski de Zell 

am See. Allí remuntarem els Alts Tauern, zona dels Alps on es troba el 

Grossglockner, dit la Gran Campana, el Cim més alt d’Àustria, que passarem a 

la vora, saltant per Geleres, girant per les “Kerhes”, circulant per aquesta 

carretera dissenyada el 1935, i que ens porta al Tirol del Est fins a Lienz, on 

segurament pararem a dinar.  

Per la tarda, pel Felbertaurtunnel, retornarem al Tirol, passant vora Elmau (Dr. 

en los Alpes) i arribant al vespre a Innsbruck. 

 

8- INNSBRUCK. 

Estarem tot el dia a la capital del Tirol, dintre d’Àustria, però d’origen Italià, i 

avui dividit en 3 zones que haurem visitat en aquest viatge.                                                                                 

Tot el dia per poder veure la Teuladeta d’Or, el Trampolí Olímpic de Bergisel, 

el Castell d’Amras, la Gran Pintura Circular ( Reisenrundgemalde) i si el 

temps ho permet, pujar al Hafelekarbahn. 



Per la tarda, també procurarem de tenir una estoneta lliure per degustar una 

Pastís de Xocolata (Sacher o Aida), comprar un regalet o descansar tot fent un 

cafè. 

I al vespre, després de sopar a l’ Hotel, anirem a un Espectacle Folklòric 

Tirolès amb Música, Balls i una beguda. 

 

9- INNSBRUCK – VOREPPE. 

Ja anirem circulant cap a l’Est, passant els Alps per el Túnel del Alberg de 14 

Km. i entrar en territori de Suïssa, parant a dinar en ruta, arribar a Voreppe al 

vespre. 

 

10- VOREPPE – FIGUERES – MOLLERUSSA 

Darrer dia, circulant ja per França, camí de la Jonquera i Figueres on pararem a 

dinar, per arribar al vespre a les nostres llars. 

 

-PREU DEL VIATGE   1.950 € 

Sup. Hab. Individual         300 € 

 

 

El Preu del Viatge Inclou el Viatge amb l’Autocar, l’Estada als Hotels en Hab. Dobles amb Bany o 

Dutxa, les Excursions i Visites esmentades, i, totes les Menjades excepte el dinar del Primer Dia. 

El Preu del Viatge No Inclou les Begudes al llarg del viatge, excepte l’aigua en els Àpats, i tampoc 

qualsevol altre extra no esmentat en el programa. 

Cunitours es reserva el dret de modificar, canviar o alterar l’itinerari del viatge o les dates del viatge i 

sempre comunicar-ho als clients amb l’antelació legal, o, l’anul·lació del viatge en cas de no arribar a un 

número mínim de viatgers, que seria de 20 clients. 

En el moment de la reserva del viatge caldrà fer un dipòsit del 25 % del Preu del Viatge.  

Caldrà estar en compliment de la Normativa Sanitaria per poder realitzar el viatge. 

 

 

 

 

 

C/. Ferrer i Busquets, 45  25230 MOLLERUSSA 

973.602307   cunitours@cunitours.com 

www.cunitours@grupoeuropa.com 

 

mailto:cunitours@cunitours.com
http://www.cunitours@grupoeuropa.com

