
              LES DOLOMITES, EL TIROL AUSTRÍAC I ELS ALPS BAVARESOS 

               UN VIATGE DE POSTAL DESCOBRINT TOT EL TIROL  

                   PAISATGES I TRADICIONS DELS ALPS                  

 DIA:  07 Juny 2020                                       LLOC: Plaça Alcalde Marcet, Sabadell                                HORA:  A concretar 

VISITES DE TEMÀTICA CULTURAL INCLOSES:  

Visita del Massís del Brenta (UNESCO) amb pujada en 

Telefèric · Visita passeig a Madonna di Campiglio · Visita de la 

ciutat alpina de Bolzano · Excursió panoràmica per Les 

Dolomites (UNESCO) i els Llacs de Braies i Misurina amb el 

Telefèric · Visita passeig a Cortina d’Ampezzo · Visita guiada 

d’Innsbruck · Visita del Llac Achensee · Visita del poble tirolès 

d’Alpbach · Visita dels pobles artesans de Mittenwald i 

Oberammergau · Visita de l’Església de Wies (UNESCO) · 

Breu visita del centre històric de Hall in Tirol · Visita del poble 

tirolès de Kufstein   

 LES DOLOMITES 
    I EL TIROL  

Del 07 al 13 de juny de 2020 

L’AULA DE SABADELL  

07/06  Sabadell - Barcelona - Venècia - Madonna di Campiglio  

08/06  Madonna, les Dolomites Occidentals i el Massís del Brenta  

09/06  Madonna - Bolzano - Cortina d’Ampezzo 

10/06  Cortina d’Ampezzo i les Dolomites Orientals - Innsbruck    

11/06  Innsbruck, visitem Alpbach i el Llac Achensee 

12/06  Innsbruck, visitem Wies, Oberammergau i Mittenwald 

13/06  Innsbruck - Kufstein - Munich - Barcelona - Sabadell   EL PREU INCLOU: 

Bitllets Aeris anada i tornada en classe turista 

Taxes Aèries 

Trasllat Sabadell/Aeroport Barcelona/Sabadell amb autocar 

Trasllats amb autocar privat en destinació  

Assegurança d’Assistència i Cancel·lació 

Hotels 4****  

Viatge amb règim de Pensió Complerta 

Guia acompanyant des de Barcelona 

Excursions, Guies i Entrades indicades a l’itinerari  

Grup mínim 35 Participants  

 

EL PREU NO INCLOU: 

Tot tipus d’Extres 

Tot allò No Indicat 

Dinar del primer dia (07/06) 

Tot tipus de Begudes 

  

                                                                           INFORMACIÓ I RESERVES: Kulturalia Viatges 

                                                                                Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377  

Si existeix el Paradís Natural només pot tenir un nom: El Tirol. Magnífiques valls, llacs fantasiosos, cims vertiginos i pobles d’alta 

muntanya perduts en el temps i en l’espai, fan d’aquesta regió el millor racó espiritual pels amants de l’aire pur, on la natura és la veritable 

protagonista. Les ciutats alpines i tiroleses han conservat tradicions ancestrals. Els pintors tenen la millor expressió per reflectir en les 

seves obres el veritable paradís terrenal. Una magnífica ruta a través del pulmó d’Europa…  

 

PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE:  

1.595 € 
SUPLEMENT INDIVIDUAL:  300 € 

Suplement No Socis i Acompanyants:  100 € 

PLA DE VOLS PROVISIONAL (VUELING):  

07/06/20 Barcelona - Venècia 14h00 - 15h50  

13/06/20 Munich - Barcelona 20h40 - 22h50  



LES DOLOMITES 
 I EL TIROL 

Del 07 al 13 de juny de 2020 

L’AULA DE SABADELL 

07/06  SABADELL - BARCELONA - VENÈCIA - MADONNA DI CAMPIGLIO  

Trasllat amb autocar a l’Aeroport de Barcelona. Facturació dels equipatges i sortida en vol directe cap a Venècia. 

Arribada a l’Aeroport de Venècia i trasllat amb el nostre autocar cap al Trentino i cap a les Dolomites Occidentals, 

tot travessant uns paisatges espectaculars. Arribada a la localitat de Madonna di Campiglio, situada a 1.550 metres 

d’alçada, just als peus del Massís del Brenta. Trasllat a l’hotel, sopar i allotjament.  

  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

08/06  MADONNA, LES DOLOMITES OCCIDENTALS I EL MASSÍS DEL BRENTA   

Esmorzar a l’hotel. Avui dedicarem tot el dia a conèixer les fabuloses Dolomites Occidentals, conegudes també 

com les “Dolomites del Brenta”, un petit i complex grup de muntanyes situades al Massís del Brenta, que fou 

declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO per la majestuositat dels seus cims, per les imponents parets i 

per les seves espectaculars formacions kàrstiques de roca calcària i “dolomia”. Considerat per Le Corbusier com 

“l’arquitectura més bonica del món”, el Massís del Brenta és l’únic grup dolomític que malgrat el canvi climàtic 

encara conserva nombrosos glaciars, que formen preciosos llacs d’aigües turqueses, vorejats per espessos boscos 

de caducifolis, pels quals corren rierols i torrents que es desplomen en fotogèniques cascades. Per començar, 

sortirem amb autocar cap a la localitat alpina de Pinzolo, on agafarem un telefèric que ens pujarà al cim del Doss 

de Sabion, situat a 2.101 metres d’alçada, des d’on podrem gaudir d’unes fabuloses vistes de les Dolomites i del 

Massís del Brenta. En acabat, baixada en telèferic i tornada a Madonna di Campiglio, on tindrà lloc el dinar a 

l’hotel. A la tarda, agafarem un altre telefèric que ens pujarà fins al Refugi 5 Laghi, situat a 2.069 metres d’alçada, 

amb espectaculars vistes de les Dolomites i del Brenta, on farem un breu recorregut a peu per un bonic sender que 

ens portarà fins al Llac Ritort, un dels 5 llacs més bonics del macís. En acabat, baixarem de nou amb el telefèric fins 

a Madonna di Campiglio, on farem un breu passeig per aquesta turística vila alpina, coneguda per ser una de les 

estacions d’esquí més importants dels Alps. Breu temps lliure i tornada a l’hotel. Sopar i allotjament.  

09/06  MADONNA - BOLZANO - CORTINA D’AMPEZZO   

Esmorzar a l’hotel. Avui deixarem les Dolomites Occidentals per anar a buscar les Dolomites Orientals. Sortida al 

matí en direcció a Cortina d’Ampezzo fent una parada a mig camí per a visitar la històrica i encantadora ciutat de 

Bolzano, punt de trobada de dues cultures diferents: la mediterrània i la centre-europea, com és evident en les 

seves arquitectures, carrerons, arcs i placetes del centre històric. Entre els seus monuments principals destaca el 

Duomo amb el campanar gòtic, considerat el més bonic de la regió, així com l’adjacent i àmplia Plaça Walther, que 

en època nadalenca es transforma en un atractiu mercat tradicional de Nadal. Al migdia, dinar en un restaurant 

local. A la tarda, continuació del trajecte fins a Cortina d’Ampezzo, on farem un passeig per a descobrir aquesta 

bonica localitat alpina, situada a la província de Belluno, al bell mig de les Dolomites Orientals, amb una animada 

oferta comercial i d’oci i amb una arquitectura que conjuga harmoniosament les construccions més modernes amb 

un passat medieval interessant. Acabades les visites, trasllat a l’hotel. Sopar i allotjament. 

 
10/06  CORTINA D’AMPEZZO I LES DOLOMITES ORIENTALS - INNSBRUCK  

Esmorzar a l’hotel. Avui dedicarem tot el dia a descobrir els impressionants paisatges de les Dolomites Orientals, 

integrades dins d’un dels parcs naturals més espectaculars d’Europa, i declarades també com a Patrimoni de la 

Humanitat per la UNESCO. Primerament, agafarem el telefèric que ens pujarà fins al Cim del Lagazuoi, a 2.800 

metres sobre el nivell del mar, amb unes espectaculars i vertiginoses vistes sobre Cortina d’Ampezzo. Disposarem 

de temps lliure per a poder immortalitzar aquestes bucòliques contrades i, tot seguit, sortirem cap al Llac de 

Misurina, el major llac natural de Cadore, molt a prop de Cortina d’Ampezzo, enclau des d’on es poden contemplar 

els Tres Cims de Lavaredo, els més singulars de les Dolomites. Dinar en un restaurant de la zona. A la tarda, 

coneixerem un dels poblets enclavats a les Valls de Sesto i Drava com San Candido, típica localitat alpina de l’Alta 

Pusteria amb una singular estampa pel seu entorn geogràfic, on ressalta la bonica col·legiata romànica del segle XIII 

i una oferta comercial, gastronòmica i artesanal rellevant. Tot seguit descobrirem alguns dels meravellosos llacs 

alpins, com el Llac de Braies, situat a una alçada de 1.469 metres i amb una extensió de 31 hectàries, que 

constitueix un dels llacs més vistosos del país, amb un color turquesa inversemblant envoltat d’un paisatge 

muntanyós i feréstec. En acabat, deixarem les Dolomites i iniciarem l’ascens cap al Tirol austríac tot travessant el 

pas de Brenner. Arribada a la ciutat d’Innsbruck, capital del Tirol Austríac, i trasllat a l’hotel. Sopar i allotjament.     

                                                                           INFORMACIÓ I RESERVES: Kulturalia Viatges 

                                                                                Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377  



LES DOLOMITES 
 I EL TIROL 

Del 07 al 13 de juny de 2020 

L’AULA DE SABADELL 

11/06  INNSBRUCK, VISITEM ALPBACH I EL LLAC ACHENSEE 

Esmorzar a l’hotel. Sortida al matí cap a la comarca del Llac Achensee, on durem a terme un relaxant Creuer sobre 

les aigües d’aquest llac encisador, situat a una alçada de 930 metres i amb una superfície de 179 hectàries, carregat 

de misteri després de la mort del Rei Lluís II de Baviera. La travessia uneix les localitats d’Achenkirck i Pertisau. Tot 

seguit sortirem cap a la Vall d’Alpbach, on podrem visitar la bucòlica localitat tirolesa d’Alpbach, amb casetes de 

fusta i ornamentació floral. En acabat, dinar en un restaurant de la zona. A la tarda, tornada a Innsbruck, on tindrà 

lloc una visita per aquesta ciutat. Primerament, coneixerem el famós salt d’esquí de Bergisel, d’on els millors 

saltadors exibeixen els seus espectaculars llançaments durant els campionats d’hivern. Tot seguit, coneixerem el 

casc antic de la ciutat, carregat d’història reflectida entre els seus cèlebres monuments, amb la seva plaça central 

coronada amb el famós “sostre daurat”, una triple balconada de 3.000 teules de coure construïda sota els designis 

dels reis tirolesos durant el segle XV per a poder contemplar els campionats de la plaça sense haver de sortir de 

palau. També hi ressalta la fastuosa Catedral, un entramat de cases senyorívoles d’època medieval i finalment el 

palau imperial, d’estil gòtic tardà aixecat durant el segle XIV. Acabades les visites, tornada a l’hotel. Sopar i 

allotjament.  

 

 

12/06  INNSBRUCK, VISITEM WIES, OBERAMMERGAU I MITTENWALD 

Esmorzar a l’hotel. Avui deixarem el Tirol austríac i penetrarem la meravellosa Baviera alemanya, tot contemplant 

els bonics paisatges que amaguen els Alps en aquesta època de l’any. Començarem la jornada amb la visita de 

Mittenwald, considerat com un dels pobles més bonics de la Baviera, un municipi alpí envoltat de boscos i 

muntanyes, banyat per l’Isar als peus del Parc Natural de Karwendel. Situat just a la frontera amb el Tirol austríac, 

Mittenwald és un poble carregat d’història enclavat en un fantàstic entorn natural. Farem un passeig pel centre 

històric, esquitxat d’enormes cases tradicionals d’estil alpí, amb les seves estructures de fusta i porticons de colors i 

amb grans pintures murals “trompe-l’oeil” similars a les d’altres pobles del voltant. Tot seguit, sortirem cap a la 

localitat d’Oberammergau, on tindrà lloc el dinar en un restaurant de la zona. A la tarda, visitarem aquesta bonica 

localitat, coneguda com la vila dels artesans de la fusta, on veurem cases bellament pintades i admirarem 

meravelloses talles de fusta als aparadors o als nombrosos tallers artesanals. Continuarem el trajecte per a visitar 

l’Església de Wies, obra mestra del rococó bavarès, declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 1983 i 

situada en un bonic paisatge verdós, que destaca per la seva exhuberància i lluminositat en un agradable paisatge i 

que constitueix un important temple de pelegrinació. En acabat, tornada a l’hotel, sopar i allotjament.  

 
13/06  INNSBRUCK - KUFSTEIN - MUNICH - BARCELONA - SABADELL 

Esmorzar a l’hotel. Sortida al matí cap a Kufstein no sense abans parar a Hall in Tirol, la ciutat històrica conservada 

més gran del nord del Tirol, situada a tan sols 10 km d’Innsbruck. Farem un breu passeig pel seu centre històric on 

tindrem la sensació de viatjar a l’Edat Mitjana i on descobrirem racons encantadors com la plaça Obere Stadtplatz 

amb l’ajuntament i l’església parroquial gòtica de Sant Nicolàs. Tot seguit, continuarem el trajecte fins a la 

pintoresca vila de Kufstein, situada al nord del Tirol, prop de la frontera amb Alemanya i travessada pel riu Inn. 

Visitarem aquesta ciutat, coneguda com “La Perla del Tirol”, que fou objecte de cruentes batalles entre tirolesos i 

bavaresos durant l’Edat Mitjana i que encara avui mostra les seves arrels i les seves connotacions culturals amb la 

veïna Baviera. El símbol de la ciutat és la majestuosa fortalesa de Kufstein, situada a un turó de 500 metres d’alçada 

tot dominant la localitat, però és el preciós casc històric el que acabarà de seduïr al visitant, amb els seus carrers 

empedrats i bellament decorats amb arcs, llums i façanes amb frescos, on hi trobarem galeries, museus, boutiques 

exquisides, restaurants, tavernes i comerços tradicionals. Al migdia, dinar de comiat en un restaurant local. A la 

tarda, continuació del trajecte tot penetrant la Baviera alemanya fins arribar a l’Aeroport de Munich. Facturació 

dels equipatges i volem cap a Barcelona. Arribada a l’Aeroport del Prat i trasllat amb autocar a Sabadell fins al 

nostre punt habitual. Final del viatge i dels nostres serveis desitjant que hagin gaudit d’aquest meravellós viatge pel 

Tirol i Les Dolomites.  

 

* L’ORDRE DE LES VISITES ÉS SUSCEPTIBLE DE MODIFICACIÓ EN FUNCIÓ DE LA DISPONIBILITAT I PER 

MOTIUS LOGÍSTICS, RESPECTANT EN TOT CAS EL CONTINGUT ÍNTEGRE DELVIATGE.  

                                                                           INFORMACIÓ I RESERVES: Kulturalia Viatges 

                                                                                Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377  



LES DOLOMITES  
I EL TIROL 

 

 

 

 

 

CONDICIONS DE RESERVA 
 

 
INSCRIPCIONS: 

Del 20 al 24 de gener de 2020 a:  KULTURALIA VIATGES - Tel 93 496 14 67.  

De dilluns a divendres de 9h30 a 13h i de 16h a 18h. 

 
 

INFORMACIÓ ADDICIONAL: 

- Les habitacions individuals són molt limitades.  

- En aquest viatge es requereix DNI ORIGINAL I VIGENT. 

- Preguem facilitar el número de soci en el moment de formalitzar la reserva. 

- Aforament limitat (en el cas d’excés de participants, obrirem un segon torn d’aula itinerant)  

 

 

RESERVES I PAGAMENTS:   

Caldrà abonar una paga i senyal de 400€ per plaça entre el 27 i el 31 de gener de 2020. 

La reserva de plaça no quedarà confirmada fins a rebre la paga i senyal. 

 

La resta del pagament caldrà fer-la entre l’01 i el 06 de maig de 2020.   

 

 

DADES BANCÀRIES DE KULTURALIA VIATGES:  
 

Banc Sabadell:  ES03 0081 0025 2100 0314 6621 * 

“La Caixa”:  ES10 2100 3208 5822 0035 6748 * 
 
* Cal indicar NOM + COGNOM + “DOLOMITES AULA” 

 
 
 

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ:  
(per desestiment voluntari o bé per causa No coberta per l’assegurança opcional de cancel·lació): 

 
Paga i senyal NO reemborsable. 

50% de despeses de cancel·lació entre 29 i 15 dies abans de la data del viatge. 

75% de despeses de cancel·lació entre 14 i 7 dies abans de la data del viatge. 

100% de despeses de cancel·lació entre 6 dies abans de la data del viatge i la mateixa data del viatge. 

 

Del 07 al 13 de juny de 2020  

   L’AULA DE SABADELL 

Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Casanova 49-53, Entl. 3a Dreta - 08011 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67 

www.kulturalia.es     info@kulturalia.es 
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