
 

 
La Romantische Strasse Al Sud d’Alemanya 

Del 25 al 28 de novembre 2018 

 

Abans de res, volem donar les gràcies més sinceres a tots els que, una vegada més, heu tingut 
la màxima confiança en el Club del Viatger i us heu apuntat al nostre Viatge Sorpresa d’aquest 
any.  Heu de saber que això per nosaltres no té preu i que ens feu molt feliços!!!   MOLTES 
GRÀCIES!!! 

 

Pel que ja és el 5è Viatge Sorpresa del Club del Viatger, hem decidit visitar un dels països que 
ens agrada més i on ens movem més a gust:  anem a Alemanya!! 

Un interessant i intens recorregut pel sud d’aquest país ens permetrà conèixer una de les seves 
regions més encisadores, la Ruta Romàntica o “Romantische Strasse”amb ciutats tan 
emblemàtiques com Würzburg o Rothenburg ob der Tauber, probablement la més fotografiada 
de tot Alemanya.  Aquesta escapada tindrà un important contingut de cultura i història que 
comprovarem amb les visites als Palaus-Residència de Ludwigsburg i de Würzburg.  El toc típic 
i pintoresc vindrà donat pel seguit de pobles medievals plens de cases amb façanes de travesses 
de fusta, botiguetes encantadores i carrerons empedrats que faran honor al romanticisme que 
promet aquesta ruta.  Per acabar, donarem un toc modern i futurista amb la visita a l’extraordinari 
Museu Mercedes-Benz de Stuttgart on farem un passeig per la història d’aquesta marca de 
cotxes i els seus estrets lligams amb la història recent d’Alemanya. 
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Itinerari 

 Volem a Alemanya i el palau residencial de Ludwigsburg              Diumenge, 25 novembre 

Al matí i a l’hora acordada, sortida en l’autocar del Club del Viatger des dels punts habituals de recollida al Maresme, 
Barcelona ciutat i el Vallès Oriental cap a la T-1 de l’aeroport de Barcelona des d’on sortirem en vol de la companyia 
Vueling Airlines directes a Stuttgart. Després de recollir els equipatges, ens trobarem amb el nostre autocar i prendrem 
direcció nord fins al Palau Residència de Ludwigsburg. De camí cap a Ludwigsburg, prendrem un lleuger snack a dalt de 
l’autocar.  Aquest meravellós complexe arquitectònic que visitarem, és un dels més grans palaus barrocs de tot Alemanya 
i posseeix un gran jardí del mateix estil.  Construït a la primera meitat del segle XVIII, ha tingut la sort de superar el pas 
del temps gairebé intacte i avui se’ns presenta amb tot el seu esplendor gràcies a les seves grans dimensions però també 
per la seva ostentosa decoració. El Palau combina tres estils arquitectònics: el barroc, el rococó i el classicisme i és avui 
un dels monuments més visitats del país. Acabada la visita, continuarem el nostre viatge cap a l’hotel Edelfinger Hof de 
4 estrelles, situat als afores de Bad Mergentheim i on ens allotjarem les tres properes nits.  Sopar al restaurant del mateix 
hotel. 

 Ciutat de Würzburg i el seu Patrimoni històric - artístic     Dilluns, 26 novembre 

Després d’esmorzar, sortirem en autocar en direcció nord fins a la ciutat de Würzburg, considerada com l’extrem nord de 
la Ruta Romàntica i travessada pel riu Main.  Aquesta ciutat bavaresa, capital de la Baixa Francònia, de 126.000 habitants 
ens encantarà tot i que no és de les més turístiques del país. La seva luxosa arquitectura barroca, el fet d’estar al centre 
d’una bonica zona de vinyes i ser seu d’una important universitat li confereixen un atractiu molt especial i l’han convertit 
en una de les ciutats preferides pels alemanys. Würzburg es va salvar dels bombardejos dels aliats durant la Segona 
Guerra Mundial però quan tan sols faltaven 2 mesos per la rendició d’Alemanya i seguint la política d’extinció de ciutats 
alemanyes de més de 100.000 habitants, el 16 de març del 1945 l’aviació britànica va bombardejar la ciutat que va quedar 
destruïda en un 90%.  Würzburg tenia llavors 107.000 habitants...  El seu meravellós centre barroc es va perdre del tot 
però mica a mica els alemanys han anat reconstruint rèpliques idèntiques d’alguns dels monuments i edificis més bonics.   

En la nostra visita, farem una ruta panoràmica per veure l’exterior de la Fortalesa de Marienberg i creuarem l’antic pont 
sobre el riu Main però centrarem el nostre interès en la visita del Palau Residencial de la ciutat, construït al segle XVIII i 
que forma part del Patrimoni de la Humanitat de la Unesco des del 1981, convertint-lo així en la tercera construcció de 
tot Alemanya que entrava a formar part d’aquesta prestigiosa llista. 

El Palau Residencial és l’obra més important del Barroc de tot el sud d’Alemanya i un dels més importants palaus 
d’Europa.  Només unes parts van sobreviure els bombardejos del març de 1945, entre elles, l’escala principal, la sala 
blanca, la sala del jardí i la sala de l’Emperador.  De les 340 habitacions del complexe, només 42 es poden visitar.  
Nosaltres tan sols en visitarem una bonica mostra.  Entre visita i visita, anirem a dinar a un restaurant de la ciutat i a finals 
de la tarda retornarem en autocar al nostre hotel després d’haver gaudit d’un dia inoblidable.  Sopar i allotjament. 

 La Romantische Strasse: Dinkelsbühl i Rothenburg ob der Tauber - Dimarts, 27 novembre 

Desdejuni bufet a l’hotel.  A les 8,45 h, sortida en autocar cap al poble de Dinkelsbühl, un dels principals pobles que 
formen part de la molt coneguda Ruta Romàntica Alemanya. Aquesta petita ciutat medieval de poc més de 11.000 
habitants està molt ben cuidada i és ideal per un passeig a peu i fer-se una idea de com eren les ciutats del segle XIV 
ja que la seva arquitectura pràcticament no ha canviat.  En la nostra caminada guiada, visitarem l’església de Sant 
Georg, les diverses portes d’accés a la ciutat antiga: les portes de Rothenburg, de Nördlingen, de Segring i de Wörnitz, 
el Convent de les Carmelites, etc… i ens deixarem seduir per un ambient d’una altra època, ple d’encant i màgia.  
 
Acabada la visita, anirem cap a Rothenburg ob der Tauber, sense dubte la ciutat de la Ruta Romàntica més coneguda 
i, sobre tot, més fotografiada.  Aquesta icònica i preciosa ciutat de 11.000 habitants és coneguda mundialment pel seu 
ben conservat centre medieval i transmet sensació de romanticisme pur a cadascún dels seus racons.   

Les pedres dels seus carrers parlen de reis i d’emperadors, de patricis, de l’orgull dels ciutadans lliures, dels secrets i la 
màgia de l’Edat Mitja i d’una història de gairebé 1000 anys que tot  plegat li confereix un caràcter únic que l’ha convertit 
en una atracció turística de primer ordre per visitants de tot el món.  Alguns llocs de Rothenburg han inspirat fins i tot 
algunes de les pel.lícules de Disney i el pavelló alemany a Disney World a Orlando.  Dinarem a un restaurant del centre 
i per la tarda seguirem amb la visita de Rothenburg per conèixer l’Ajuntament i la seva torre a la plaça del mercat, la 
bonica font del 1446 a la mateixa plaça, la font dels homes al carreró també dels homes i un seguit de cases medievals 
cuidadíssimes, totes amb la seva història.  Ens entretendrem especialmente al Plönlein, el lloc més emblemàtic de la 
ciutat i definitivament un dels més icònics i fotografiats de tot Alemanya.  Aquest conjunt arquitectònic està format per 
una estreta casa amb la façana de travesses de fusta, la seva placeta amb la font i envoltada de construccions medievals 
que acaben creant un lloc de gran bellesa.  Disposarem d’una mica de temps lliure fins a l’hora de tornar en autocar cap 
al nostre hotel per sopar i descansar.  
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 Visitem el museu Mercedes-Benz a Stuttgart i BCN             Dimecres, 28 novembre 

Després d’esmorzar molt aviat i de carregar els equipatges a l’autocar, a les 7,15 h sortirem en direcció sud cap a la 
ciutat de Stuttgart, capital de l’Estat Federal de Baden-Württemberg i anirem directament cap al futurista i espectacular 
Museu Mercedes-Benz, situat als afores de la ciutat. 

A l’arribada al museu ens rebran amb una petita xerrada de presentació en castellà i ens donaran uns auriculars que 
ens serviran d’àudio-guia, també en castellà, pel nostre recorregut per les instal.lacions. Això ens permetrà que 
cadascú dediqui lliurement el temps que vulgui a cadascun dels interessants apartats que el museu ens ofereix. El 
recorregut pel Museu Mercedes-Benz ens portarà a fer un recorregut per la història d’aquesta prestigiosa marca 
d’automòbils i ens anirà mostrant els paral•lelismes amb la història recent d’Alemanya que en molts casos, ha anat de 
la mà d’aquesta marca. 

Acabada la visita, continuarem cap a l’aeroport de Stuttgart des d’on volarem a les 15 h amb Vueling Airlines de retorn a 
Barcelona. A l’arribada, recollirem els equipatges i l’autocar del Club del Viatger ens portarà als mateixos punts de 
recollida del primer dia.  Fi del viatge. 

 

Aquest viatge inclou 

 Trasllats d’anada i tornada a l’aeroport de Barcelona des dels diferents punts habituals de recollida del Maresme, 
Barcelona ciutat i Vallès Oriental amb l’autocar del Club del Viatger. 

 Vols directes Barcelona-Stuttgart-Barcelona amb la companyia Vueling Airlines, en classe turista i amb totes les 
taxes i impostos inclosos. 

 Facturació d’una maleta de fins a 23 Kg per persona i possibilitat de portar una bossa de mà de fins a 8 Kg per 
persona. 

 Confortable autocar alemany durant tot el viatge. 

 Guia acompanyant del Club del Viatger durant tot el viatge. 

 Guies locals castellanoparlants per les visites de Würzburg i la Ruta Romàntica. 

 3 Nits al Landhotel Edelfinger Hof, un establiment de 4 estrelles situat a Bad Mergentheim. 

 Esmorzar tipus bufet alemany diari (3 esmorzars) 

 Pensió completa durant tot el viatge com es detalla a l’itinerari, des del petit snack a dalt de l’autocar del primer dia 
fins al desdejuni del darrer.  

 Una copa de vi o cervesa, aigua i un cafè a tots els àpats del viatge. 

 Totes les visites especificades en el programa amb les entrades, guies o àudio-guies corresponents. 

 Assegurança d’assistència en viatge de la companyia AXA 

 

Aquest viatge no inclou 

 Tots els serveis no especificats a l’itinerari 
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Preus 

Per persona en habitació doble …………………………………………………………………....……………………….  895 € 

Suplement habitació individual …………………………………………………………..……………………………...….  145 € 

 

Notes importants 

 L’itinerari podria patir modificacions en el seu ordre per raons d’última hora o per canvis en els horaris dels vols.  

 Per aquest viatge es necessita el D.N.I. vigent per identificar-se als aeroports. 

 A Alemanya no hi ha diferència horària. 

 La moneda utilitzada és l’Euro. 

 La climatologia de la regió que visitarem serà força freda i no es pot descartar fins i tot que nevi.  Podem tenir 
unes temperatures aproximades de 3º a 6ºC de dia i de 0º a -3ºC de nit i matinada. 

 És aconsellable portar un paraigües, un barret o gorra i una bona peça d’abric, preferiblement un anorac. 

 També es recomana portar calçat molt calent i mitjons d’hivern 

 

Webs importants del viatge 

Web del Palau Residència de Ludwigsburg 

Web de l’hotel on ens allotjarem:   

Web del Palau Residencial de Würzburg:  www.residenz-wuerzburg.de 

Web del Museu Mercedes Benz a Stuttgart:   

 

 

 

 

Per més informació contacteu-nos: 

Sant Josep, 74 08370 Calella, Barcelona  
Horari: de 10h a 19h  

Telèfon: +34 93 766 5996  
E-mail: info@clubdelviatger.cat 

 

http://www.schloss-ludwigsburg.de/
http://www.edelfinger-hof.de/
http://www.residenz-wuerzburg.de/
https://www.mercedes-benz.com/en/mercedes-benz/classic/museum/

