Viatge a Montreux de 4 dies
Aprofiti aquesta escapada de 4 dies a la ciutat que va enamorar a Charles Chaplin,
situada al costat d'un llac, entre muntanyes i vinyes

FITXA DEL VIATGE
DURADA:
4 DIES / 3 NITS

Serveis
Inclosos

No inclosos

3 nits d'allotjament en hotels cèntrics amb esmorzar inclòs.

Taxes turístiques.

Bitllet de tren en segona classe des de l'aeroport de Ginebra a

Assegurança de viatge.

Montreux i retorn.

Qualsevol servei no especificat en l'apartat anterior.

Targeta Riviera, per a viatges gratuïts il·limitats a la xarxa de
transports públics de Montreux.
Itinerari detallat i documentació de viatge.
Visita al Castell de Chillon.
Viatge al Rochers - De - Naye.

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 A SUÏSSA - EXPLORI MONTREUX
Un cop arribeu a Suïssa, dirigiu-vos al centre de Montreux amb tren. Aquesta ciutat compta amb una idíl·lica ubicació al
costat de l'estany, un clima temperat i, per descomptat, el famós Castell de Chillon, un dels castells medievals millor
conservats d'Europa. Els seus diversos paisatges, amb palmeres a un costat de l'estany i pics nevats a l'altra, han atret
visitants des del segle XIX, amb noms famosos que freqüenten la ciutat, especialment durant el Festival de Jazz. Els trens el
portaran als cims de les muntanyes on podrà presenciar un paisatge únic o bé podrà anar en un vaixell de vapor pel llac de
Ginebra mentre explora els seus voltants.

DIA 2: EL CASTELL DE CHILLON
Després d'esmorzar al seu hotel, anirà d'excursió al castell de Chillon. El famós castell medieval, del qual el nom original és
"Château de Chillon", és considerat per molts com el castell més bell de Suïssa. La fortalesa s'alça en una illa rocosa a la vora
de l'estany de Ginebra i va servir d'inspiració per a les obres literàries de Lord Byron i Jean-Jacques Rousseau. Admiri la seva
arquitectura medieval abans de tornar a Montreux.

DIA 3: ROCHERS – DE - NAYE
Avui visitarà Rochers-de-Naye. Després d'un viatge per recordar al tren de cremallera, el pic de Rochers-de-Naye ofereix una
vista única sobre el llac de Ginebra i els Alps. No es perdi el Marmot 's Paradise amb el seu Centre Educatiu al cim de Rochersde-Naye. Aprofiti i esmorzi en un dels dos restaurants alpins (no inclòs) abans de baixar de tornada a Montreux.

DIA 4: SORTIDA DE MONTREUX
Després d'un bon esmorzar, és hora de tornar 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
* Els nens menors de 6 anys viatgen gratuïtament sempre que vagin acompanyats de dos adults *
Possibilitat de reservar el paquet amb vols, excursions, nits extres, trasllats privats, etc.
Consulteu preus.
Llegir més
PACK ESTÀNDAR

HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL

01 Gener – 29 Maig i 01 Octubre – 29 Desembre 438 €

582 €

30 Maig – 30 Juny i 19 Juliol – 30 Setembre

499 €

700 €

01 – 18 Juliol (Festival de Jazz de Montreux)

806 €

1.262 €

PACK SUPERIOR

HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL

01 Gener – 27 Febrer

518 €

749 €

28 Febrer – 30 Juny i 19 Juliol – 31 Octubre

578 €

850 €

01 Juliol – 18 Juliol (Festival de Jazz de Montreux) 874 €

1.398 €

01 Novembre – 29 Desembre

790 €

547 €

Informació addicional
PACK ESTÀNDAR: Hotels 3 ***
PACK SUPERIOR: Hotels 4 ****
EXTRES OPCIONALS:
Excursió al Tren de la Xocolata.
Excursió al Glacier 3000.
Possibilitat de millorar la categoria dels bitllets de tren i l'allotjament.

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

