Ruta de 8 dies de senderisme per la Via Alpina
Recorri el tram de la Via Alpina de Suïssa, comprès entre Meiringen i Lenk sense
carregar amb el seu equipatge, nosaltres li traslladem

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
98 KM
INICI / FINAL:
MEIRINGEN - (SUÏSSA) / LENK - (SUÏSSA)
VIGÈNCIA RUTA:
27/06/2020 - 27/09/2020
SORTIDES DIÀRIES L'1 DE JUNY AL 15 D'OCTUBRE DE 2017.

Serveis
Inclosos

No inclosos

7 nits a l'allotjament seleccionat amb esmorzar.

Taxes turístiques

Trasllat d'equipatge d'hotel a hotel (una peça d'equipatge per

Trasllat en autobusos o telefèrics.

persona, 20 kg).

Qualsevol servei no especificat en l'apartat anterior

Ruta curosament elaborada.
Llibre detallat de la ruta (1 x per habitació).
Servei d'atenció telefònica.

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

Itinerari
DIA 1: ARRIBADA INDIVIDUAL A MEIRINGEN
Arribada i allotjament a Meiringen. Aprofiti i visiti la ciutat.

DIA 2: MEIRINGEN - GRINDELWALD / 14 KM APROX.
Un autobús el pujarà a Rosenlaui, punt d'inici de la ruta. Camina fins al "Grosse Scheidegg" des d'on tindrà unes magnífiques
vistes de les muntanyes de Eiger, Mönch i la Jungfrau. Des d'aquí continuarà el recorregut fins arribar a Grindelwald.
4.5 hores aprox. - + 700m / -980 m

DIA 3: GRINDELWALD - WENGEN - LAUTERBRUNNEN / 18 KM APROX.
El sender d'avui el conduirà a el "Kleine Scheidegg" i continuarà fins arribar a Wengen. Descansi i visiti aquesta petita
localitat. Després segueixi el seu recorregut més enllà de l'espectacular cascada de Trümmelbach fins arribar a
Lauterbrunnen.
6.5 hores aprox. - + 1.200m / 1400 m

DIA 4: LAUTERBRUNNEN - GRIESALP - KIENTAL / 22 KM APROX.
Pugi al telefèric que el porta fins Mürren. En els primers mesos de l'estiu encara pot trobar neu al pas alpí de "Sefinenfurgge".
El recorregut d'avui destaca per la seva impressionant paisatge alpí.
7 hores aprox. - + 2.000m / 1400 m

DIA 5: GRIESALP / KIENTAL - KANDERSTEG / 15 KM APROX.
L'etapa a l'ascens de Blüemlisalp és la més espectacular d'aquesta ruta. Després d'una llarga i escalonada caminada de fins a
2.843 metres, podrà gaudir d'un excel·lent menjar a la pastura de muntanya "Blüemlisalphütte". Des d'allà, el sender el
conduirà sobre el "Hohtürli" i les morrenes glacials fins al llac Öschinen. Després, segueixi el recorregut fins arribar a
Kandersteg. (Opció fàcil: viatge amb el telefèric cap a la vall).
7.5 hores aprox. - + 1.450m / 1725 m

DIA 6: KANDERSTEG - ADELBODEN / 16 KM APROX.
Pugi telefèric fins a "Allmenalp". Un cop a dalt, segueixi el recorregut fins a "Bonderchrinde". La vista sobre els pics és
impressionant. Després, camini cap a la vall fins Adelboden.
5.5 hores aprox. - + 1.350m / 1170 m

DIA 7: ADELBODEN - LENK / 13 KM APROX.
Des del conegut poble de Adelboden camina cap al Hahnenmoospass. Allà l'esperen unes meravelloses vistes. El cim de la
muntanya Wildstrubel el guiarà fins a la vall Simmental, on passarà la seva última nit.
4 hores aprox. - + 725m / -975 m

DIA 8: SORTIDA INDIVIDUAL
Esmorzar i retorn a casa.

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

Preus
PREUS 2020
Temporada 1: del 27 de juny al 03 de juliol i del 12 al 27 de setembre.
Temporada 2: del 04 de juliol al 11 de setembre.
Preus subjectes al canvi del franc suís.
Possibilitat de reservar el paquet amb vols, nits extra, trasllats, lloguer de casc, bicicletes per nens, etc. Consulteu preus.
Preus especials per a grups i nens.
Llegir més
PREU PER PERSONA

CAT. CHARME CATEGORÍA A CATEGORÍA B

Hab. Doble / Temporada 1 1.073 €

831 €

784 €

Hab. Doble / Temporada 2 1.173 €

888 €

841 €

Suplement Hab. Individual 375 €

280 €

204 €

Informació addicional
ALLOTJAMENT:
Cat. Charme: Hotels tradicionals de muntanya.
Cat. A: Hotels 3 *** i un hotel tradicional de muntanya.
Cat. B: Hostals i pensions, algunes amb bany i WC compartit.

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

