Ruta de senderisme al costat del Bernina Express
Un itinerari per seguir el recorregut del Bernina Express, Patrimoni de la Humanitat
de la UNESCO, pels paisatges més impressionants dels Alps Suïssos

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
104 KM
INICI / FINAL:
THUSIS - (SUÏSSA) / TIRANO - (ITÀLIA)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
17/06/2023 - 24/09/2023

Serveis
Inclosos

No inclosos

7 nits d'allotjament amb esmorzar a la categoria esmentada.

Taxes turístiques.

Trasllat d'equipatge d'hotel a hotel

Assegurança de viatge i cancel·lació.

Bitllet de tren a segona classe de Thusis a Tirano vàlid durant

Qualsevol servei no especificat en l'apartat anterior.

10 dies. Aquest ofereix viatges amb parades lliures al llarg de
la ruta.
Entrada al museu Albula a Bergün.
Ruta acuradament elaborada.
Itinerari detallat i documentació de viatge al primer hotel.
Servei datenció 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 SUÏSSA
Arribada a l'aeroport de Zuric (o estació de tren). Trasllat amb tren a Thusis, on passarà la nit. La seva documentació la
trobarà en aquest primer hotel.

DIA 2: THUSIS – TIEFENCASTEL / 20 KM APROX.
Un espectacular sender condueix des Domleschg a través del congost de Schinschlucht. La pujada al llogaret de Muldain es
veu recompensada amb unes espectaculars vistes. El viaducte de Solís i l'església de Sant Pere a Mistail, que daten de segle
VIII, són els aspectes més destacats de la ruta feta aquest dia.
6 hores aprox. | +925 m/-770 m

DIA 3: TIEFENCASTEL – BERGÜN / 21 KM APROX.
La segona secció d'avui condueix a un dels aspectes més destacats de la Via Albula / Bernina, l'impressionant viaducte
Landwasser. Continuï el seu recorregut passant per Filisur, que destaca pel seu preciós centre històric. Passi per les "bruixes
dansaires de Bellaluna", el sender condueix a l'antiga, però molt ben conservada estació de ferrocarril de Stugl. El punt final
d'aquesta etapa és Bergün, la meca per als entusiastes del ferrocarril.
6 hores aprox. | +860 m/-345 m

DIA 4: BERGÜN – ST. MORITZ / 18 KM APROX.
La caminada del dia d'avui segueix les ribes del riu Albula i creua diverses vegades la línia ferroviària, aquest tram presenta
les rutes ferroviàries més audaces. El "sender de l'experiència ferroviària" il·lustra aquesta gran gesta d'enginyeria de més de
100 anys d'antiguitat. Passat Preda, passarà sobre Weissenstein Alp fins Fuorcla Crap Alv (2,466 m d'altitud) i baixarà
abruptament cap a Val Bever fins l'idíl·lic destí de Spinas, on prendrà un tren fins a St.Moritz.
6 hores aprox. | +1.035 m/-530 m

DIA 5: ST. MORITZ - ALP GRÜM / 16 KM APROX.
Després d'un viatge en tren des de St. Moritz a Morteratsch, caminarà a través d'erms i pastures alpins fins al Berninapass.
Un punt culminant que segueix a un altre i passarà per Pontresina, la glacera Morteratsch, el llac Bianco i la muntanya més
alta de Graubünden. Després de presenciar les aigües de la glacera blanc de l'estany Bianco, segueix cap al fantàstic mirador
de Sassal Mason. Després, continuï el seu recorregut fins arribar a el punt final, Alp Grum.
4.5 hores aprox. | +1.320 m/- 880 m

DIA 6: ALP GRÜM – POSCHIAVO / 10 KM APROX.
El camí d'avui condueix pels flancs de la vall cap a Poschiavo, encara que li recomanem desviar-se per veure els molins
glaceres de Cavaglià. Explori el centre de Poschiavo amb els seus estrets i pintorescos carrers i els seus edificis històrics.
3 hores aprox. | +40 m/-1.110 m

DIA 7: POSCHIAVO – TIRANO / 19 KM APROX.
Després d'un viatge amb tren a Miralago, el punt de partida d'avui, el recorregut el conduirà a través d'horts, castanyers i
vinyes a Itàlia. Un dels aspectes més destacats serà el viaducte ferroviari de Brusio. S. Perpètua a Tirano. Aquest ofereix unes
excel·lents vistes del paisatge mediterrani i la seva ciutat amb els seus extraordinaris palaus.
4.5 hores aprox. | +380 m/-950 m

DIA 8: SORTIDA INDIVIDUAL
Després d'un deliciós esmorzar a l'hotel, tornarà a l'aeroport de Zuric, el que li permetrà recordar els millors moments
d'aquest inoblidable viatge des de la comoditat del seu seient.

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

Preus
PREUS 2023
Temporada 1: 09.09.2023 - 24 .09.2023.
Temporada 2: 17.06.2023 - 08.09.2023.
Possibilitat de reservar els bitllets de tren de l'aeroport d'arribada - Thusis - Tirano - aeroport de sortida. També podem reservar el
paquet amb vols, nits extra, trasllats, etc. Consulteu preus.
Llegir més
PREU PER PERSONA TEMPORADA 1 TEMPORADA 2
Hab. Doble

1.215 €

Supl. Hab. Individual

325 €

1.255 €

Informació addicional
ALLOTJAMENT
Hotels de 3 ***

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

