Viatge a Lucerna de 4 dies
Gaudiu d'una escapada a Lucerna, la ciutat situada entre muntanyes i al costat del
llac dels Quatre Cantons

FITXA DEL VIATGE
DURADA:
4 DIES / 3 NITS

Serveis
Inclosos

No inclosos

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

Taxes turístiques.

Trasllat en tren a segona classe de l'aeroport a Lucerna i

Assegurança de viatge.

tornada.

Qualsevol servei no esmentat en l'apartat anterior.

Itinerari detallat i documentació de viatge.
Tour guiat a peu per Lucerna (tots els dies de maig - octubre /
dimecres i dissabtes de novembre - març / dimecres, dissabtes
i diumenges a l'abril)
Visita a la Mont Pilatus (tot l'any) o la Muntanya Stanserhorn
(de maig a octubre)
Show i sopar de folklore (abril - octubre).

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 LUCERNA
Arribada a Suïssa i viatge amb tren a Lucerna. Lucerna és la porta d'entrada a centre de Suïssa. Situada entre un preciós llac i
un impressionant panorama muntanyós, aquesta ciutat és una destinació ideal per a tot tipus de turistes. Podrà pujar a les
muntanyes de Pilatus, Rigi i Stanserhorn i contemplar les seves impressionants vistes. Lucerna té molt a oferir, però entre els
punts destacats no es pot perdre el Pont de la Capella. Aquest es troba totalment restaurat i és un dels ponts de fusta més
antics d'Europa i el punt de referència de la ciutat. Tampoc es perdi l'oportunitat de presenciar la bellesa escènica de l'estany
en un dels molts viatges en vaixell de vapor i embarcacions a motor que ofereixen al llarg del any.

DIA 2: DESCOBRINT LUCERNA I GASTRONOMIA SUÏSSA
Després d'esmorzar a l'hotel, passarà el matí explorant la vibrant ciutat al cor de Suïssa, amb la seva combinació única
d'arquitectura tradicional i esdeveniments contemporanis, en un recorregut a peu per la ciutat. Aquesta caminada
panoràmica de dues hores desvetllarà algunes de les famoses atraccions de Lucerna. A la tarda gaudirà d'un excel·lent
menjar i de l'ambient únic de Stadtkeller. Els seus costums i usos suïssos tradicionals, amb trompes dels Alps, esquelles,
vestits nacionals, llançament de banderes i cants tirolesos ("yodelling") faran de la seva visita una experiència inoblidable. La
resta de la tarda és lliure.

DIA 3: EXCURSIÓ AL MONT PILATUS
Avui, al matí, anirà a la Muntanya Pilatus, conegut com la Muntanya de el Drac, una experiència excepcional. Viatjarà amb
tren o en vaixell a Alpnachstad i amb el tren cremallera més inclinat del món pujarà fins al Pilatus Kulm (2,132 m). Després de
passar el dia a la cimera, relaxeu-vos i gaudiu d'unes extraordinàries vistes. Torni amb gòndola i autobús a través de Kriens.

DIA 4: SORTIDA DE LUCERNA
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 – 31 Març / 01 Novembre – 31 Desembre 482 €

551 €

01 Abril – 31 Octubre

720 €

635 €

PACK SUPERIOR

HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL

01 Gener – 31 Març

589 €

730 €

01 Març – 30 Abril

758 €

859 €

01 Maig – 31 Octubre

889 €

960 €

01 Novembre – 15 Desembre 803 €

873 €

Informació addicional
PACK ESTÀNDAR: Hotels 3***
PACK SUPERIOR: Hotels 4****
EXTRES OPCIONALS:
Visita a la Jungfraujoch. Opció de fer-la acompanyat per un guia.
Visita a la Muntanya Titlis. Opció de fer-la acompanyat per un guia.
Visita a la Muntanya Rigi.
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

