Ruta de senderisme per Interlaken
Camini per la regió de Interlaken, al voltant del llac Thun, creuant increïbles ponts
penjants, per una reserva natural única

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
6 DIES / 5 NITS
KILÒMETRES:
63 KM
INICI / FINAL:
THUN - (SUÏSSA) / THUN - (SUÏSSA)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
18/03/2023 - 15/10/2023

Serveis
Inclosos

No inclosos

5 nits d'allotjament en els establiments esmentats amb esmorzar. Assegurança de viatge i cancel·lació.
Permís de pas del pont Panorama Sigriswil.

Taxes turístiques.

Trasllat d'equipatge d'hotel a hotel.

Qualsevol servei no especificat en l'apartat anterior.

Itinerari detallat i documentació de viatge en el primer hotel.
Servei d'atenció telefònica.
Tracks GPS.

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 THUN
Aprofiti i visiti aquesta meravellosa regió.

DIA 2: THUN – SIGRISWILL / 12 KM APROX.
Des de la històrica ciutat de Thun, amb el seu castell medieval, la caminada el conduirà a llocs idíl·lics com Hünibach i
Aeschlen. Abans d'arribar al seu hotel, creuarà per l'espectacular pont panoràmic de Sigriswil.
4 hores aprox. - + 640 m / - 400 m

DIA 3: SIGRISWIL – INTERLAKEN / 17 KM APROX.
El recorregut d'avui el conduirà a Merligen, situat als marges de l'estany. A continuació, arribarà als peus del Niederhorn i
passarà per les coves de Sant Beat. Continuï la ruta a través de la reserva natural (estuari Aare al llac Thun) per finalment,
arribar a Interlaken.
5 hores aprox. - + 460 m / - 700 m

DIA 4: INTERLAKEN - SPIEZ / 20 KM APROX.
El camí d'avui el portarà a través de Därligen, Meielisalp i Leissigen. Un cop hagi arribat a Spissibach, creuarà el seu pont
penjant mentre contempla un panorama encantador. A continuació, arribarà a Krattigen. Segueix el seu camí mentre passa
pel llac Faulensee fins arribar a Spiez, la badia més bella d'Europa. Aquesta destaca pel seu meravellós castell i les seves
precioses vinyes.
6 hores aprox. - + 740 m / - 760 m

DIA 5: SPIEZ - THUN / 14 KM APROX.
En el dia d'avui tornarà a Thun a través del Spiezberg i un caminet al costat del llac Thun. Desviïs cap a l'església d'Einigen
per descobrir una petita part de la seva història. Al arribar a Thun, descansi en un dels seus molts restaurants mentre
contempla el capvespre al costat del seu llac.
4 hores aprox. - + 340 m / - 340 m

DIA 6: SORTIDA INDIVIDUAL
Retorn a casa o possibilitat d'ampliar l'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 2023
Temporada 1: 18.03.2023 - 31.03.2023 | 15.04 .2023 - 12.05.2023 | 23.09.2023 - 15.10.2023.
Temporada 2: 01.04 .2023 - 14 .04 .2023 | 13.05.2023 - 22.09.2023.
Possibilitat de reservar el paquet amb vols, nits extres, trasllats, etc. Preus especials per a nens.
Consulteu preus.

Llegir més
PREU PER PERSONA TEMPORADA 1 TEMPORADA 2
Hab. Doble

948 €

Supl. Hab. Individual

328 €

978 €

Informació addicional
ALLOTJAMENT: Hotels 3*** i 4 ****

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

