Ruta de senderime seguint els passos de James
Bond
Una ruta per caminar per la regió de Berna, sense dificultat, pels escenaris que van
fascinar a James Bond, fins al cim del Schilthorn

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
INICI / FINAL:
LOCARNO - (SUÏSSA) / MÜRREN - (SUÏSSA)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
06/01/2022 - 30/09/2022

Serveis
Inclosos

No inclosos

Swiss Travel Pass de 8 dies a segona classe. (per a la ruta

Qualsevol servei no especificat a l'apartat anterior.

indicada).

Taxes locals

2 nits d'allotjament amb esmorzar inclòs a Locarno.

Assegurança de viatge

2 nits d'allotjament amb esmorzar inclòs a Bern.

Vols d'avió

3 nits d'allotjament amb esmorzar a Mürren.

Despeses personals

2 sopars a l'hotel de Mürren.
Esmorzar amb temàtica James Bond i copa de xampany.
Viatge amb vaixell de Thun a Interlaken.
Tour de 2 hores per Berna amb guia privat en anglès (en
espanyol subjecte a disponibilitat).
Viatge en telefèric a Schilthorn Piz Gloria.
Itinerari detallat i documentació de viatge.

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). Agafi el tren en direcció a Locarno, on passarà 2 nits.

DIA 2: PRESA VERZASCA – LOCARNO
Després d'esmorzar a l'hotel, prendrà el Postbus a "Digui Verzasca", per arribar a la Presa Verzasca, on pot aturar-se i
observar la immensa vall que es troba just a sota, tal com va fer Bond en la setena pel·lícula de 007, "GoldenEye ". Després,
gaudirà de temps lliure per visitar la meravellosa ciutat de Locarno.

DIA 3: LOCARNO – FURKA PASS - BERNA
En el dia d'avui anirà de Bellinzona a Berna, passant per Andermatt i Brig. Aquest recorregut passa prop del port de
muntanya Furka Pass, on Bond va conduir a tota velocitat en la tercera pel·lícula de 007, "Goldfinger". Nit a Berna.

DIA 4: BERNA
Després de l'esmorzar tindrà temps de visitar Berna, aquesta ciutat forma part del Patrimoni Mundial de la UNESCO i va
aparèixer en la primera part de la sisena pel·lícula 007, "A el Servei de Sa Majestat". La visita inclou un tour de casc antic
amb un guia privat.

DIA 5: BERNA - MÜRREN
Avui anirà en tren de Berna a Thun. Allà, prendrà un creuer que passa per Interlaken, Lauterbrunnen i via Stechelberg a
Mürren. El sopar està inclosa a l'hotel on passarà la nit.

DIA 6: MÜRREN – LAUTERBRUNNEN – GRINDELWALD - MÜRREN
Gaudiu de les espectaculars vistes des del seu hotel abans de dirigir-se a l'estació de Lauterbrunnen, on diverses escenes de
la pel·lícula van ser rodades. Després, prengui el tren via Zweilütschinen fins Grindelwald, on les escenes de patinatge sobre
gel van ser rodades. Gaudirà de temps lliure per conèixer aquesta meravellosa regió. El sopar està inclosa a l'hotel.

DIA 7: MÜRREN – SCHILTHORN PIZ GLORIA - MÜRREN
A primera hora del matí, farà un viatge en telefèric a Piz Gloria, l'amagatall de Blofeld en la pel·lícula. El seu esmorzar amb
temàtica James Bond ve amb una copa de xampany Bollinger, el preferit de Bond. Un tour de Bond World li farà viure una
experiència interactiva a tots els aficionats de l'agent secret, per després recórrer la passarel·la Thrill Walk, passar per
Allmendhubel i finalment tornar a Mürren, on passarà l'última nit d'aquest viatge.

DIA 8: SORTIDA INDIVIDUAL
Després d'un deliciós esmorzar a l'hotel, podrà tornar en transport públic des de Mürren a l'aeroport o estendre la seva
estada.

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

Preus
PREUS 2022
Temporada 1: del 06 de gener al 30 d'abril de 2022.
Temporada 2: del 01 de maig al 30 de setembre de 2022.

Possibilitat de reservar el paquet amb vols, nits extres, trasllats, etc.
Consulteu preus.
Llegir més
PACK HOTEL 3* / PREU PER PERSONA TEMPORADA 1 TEMPORADA 2
Hab. Doble

1.640 €

1.680 €

Hab. Individual

2.150 €

2.280 €

PACK HOTEL 4* / PREU PER PERSONA TEMPORADA 1 TEMPORADA 2
Hab. Doble

2.095 €

2.175 €

Hab. Individual

2.985 €

3.055 €

Informació addicional
ALLOTJAMENT:
Pack Estàndar: Hotels 3***
Pack Superior: Hotels 4****
EXTRES OPCIONALS:
Possibilitat de millorar la categoria dels allotjaments i del Swiss Travel Pass.
Activitat "Bungy Jump".

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

