
SÜDTIROL 
NATURA I CULTURA 

Del 1 al 8 d’octubre 2023


PROGRAMA 
Diumenge 1 d'octubre

Al matí sortirem amb avió des de Barcelona cap a Venècia. Trasllat fins a Brixen (o 
Bressanone) per a instal·lar-nos en l'allotjament, menjar una mica i realitzar un primer 
passeig per aquesta important ciutat medieval plena de porxos i esglésies. Sopar i 
descans a l'hotel.


Dilluns 2 d'octubre 
Després d’esmorzar ens mourem en vehicle fins al famós llac de Braies per a realitzar la 
fàcil caminada que l'envolta completament. Menjarem en el lloc i a la tarda visitarem el 
barri antic de Bruneck abans de tornar a l'allotjament per a sopar i passar la nit.


Dimarts 3 d'octubre 
Al matí visitarem l'espectacular abadia de Kloster (Novacella), on fins i tot podrem menjar. 
A la tarda tornarem al vehicle i ens mourem fins a la Villnösstal (o Val di Funes) per a 
esperar el capvespre. Tornarem a Brixen per al sopar i el descans.


Dimecres 4 d'octubre 
Després d’esmorzar arribarem fins al Passo delle Erbe per fer un recorregut pels boscs 
de les faldes del Sass di Putia. Dinarem al lloc i després tornarem per agafar un funicular 
fins a la Plose, l'elevació que domina la vall i on caminarem fins al capvespre. Baixada a 
Brixen per sopar i descansar.


Dijous 5 d'octubre 
Després d’esmorzar pujarem en funicular fins a Col Raiser per a començar l'excursió que 
ens portarà al refugi Seceda, on menjarem abans de continuar l'espectacular circuit que 
ens retornarà al punt d'inici. Una vegada en el vehicle remuntarem la Val Gardena per a 
admirar el capvespre des d'un punt panoràmic sobre la Val Badia abans de tornar a 
l'hotel per a sopar i passar la nit.


Divendres 6 d'octubre 
Jornada dedica completament a la Val Aurina, amb els seus pobles, castells, cascades i 
entorn d'alta muntanya. Menjar en el lloc i volta a Brixen per al sopar i el descans.


Dissabte 7 d'octubre 
Jornada dedicada al sud de la regió, amb la visita a l'encantador poble de Klausen 
(Chiusa) on menjarem. A la tarda ens desplaçarem fins als prats de Siusi on romandrem 
fins a les últimes llums del dia, abans de tornar a la nostra base per a sopar i reposar.


Diumenge 8 d'octubre

Després d’esmorzar tindrem encara temps per a visitar el centre de Brixen, i tot seguit 
agafarem el vehicle per començar la tornada, que passarà pel llac de Dobbiaco, el de 
Landro (on dinarem) i el de Misurina abans d’arribar a l'aeroport de Venècia per a tornar a 
Barcelona.




Si les causes meteorològiques ho requereixen, o si hi ha canvis en les activitats previstes, 
farem les modificacions necessàries per a adaptar el programa.


PREU 
El preu del viatge fotogràfic són 1980 €. 


Inclou el vol d'anada i tornada des de Barcelona fins a Venècia i allotjament (dormir, 
desdejuni) en habitació individual amb bany privat per a 7 nits, tots els desplaçaments en 
el destí amb vehicle de lloguer, entrades i visites als llocs programats i una assegurança 
mèdica amb garantia covid. El preu no inclou el desplaçament fins a l'aeroport de sortida, 
els menjars i tot el que no estigui indicat específicament.


El preu per a acompanyants o allotjament en habitació compartida és de 1680 €. 


