Viatge a Lausana de 4 dies
Gaudiu d'una escapada de 4 dies a Lausanne, una ciutat històrica en un
impressionant paisatge alpí, entre vinyes

FITXA DEL VIATGE
DURADA:
3 DIES / 2 NITS

Serveis
Inclosos

No inclosos

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

Assegurança de viatge.

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

Qualsevol servei no especificat en l'apartat anterior.

Lausanne i retorn.
Taxes locals.
Entrada al Museu Olímpic.
Targeta de Transport de Lausanne, per a viatges il·limitats en
la seva xarxa de transports.
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 A LAUSANA
Viatge amb tren des de Ginebra a Lausanne. Aquesta ciutat històrica va ser construïda sobre tres turons i es troba envoltada
de vinyes i les ribes de l'estany de Ginebra. El seu gran encant i l'impressionant paisatge alpí la converteixen en una base
fantàstica per descobrir la regió. Visiti el casc històric, replet de petits carrerons plens de botigues, cafeteries i restaurants. Al
centre trobem la seva impressionant catedral amb unes vistes meravelloses sobre la ciutat i el llac de Ginebra. A la part
inferior, es troba el port de la ciutat "Ouchy", una popular zona amb cafeteries i restaurants amb vista sobre els molls. Les
excursions a Ginebra o Montreux es poden fer fàcilment amb vaixell o amb tren.

DIA 2: EXPLORI LAUSANA I VISITI EL MUSEU OLÍMPIC
Una visita a Lausane no es pot completar sense explorar el Museu Olímpic, construït per ajudar les persones a comprendre i
compartir la "Idea Olímpica". El nou museu està completament redissenyat i inclou les últimes innovacions tecnològiques del
món de l'esport. Al públic se li ofereix una experiència veritablement única i l'anima a explorar la història, el patrimoni, els
somnis, els desafiaments i els valors que han fet del moviment olímpic el que és avui.

DIA 3: SORTIDA DE LAUSANA
Després d'esmorzar a l'hotel, 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 – 30 Abril i 01 Juliol – 31 Agost

309 €

400 €

01 Maig – 30 Juny i 01 Setembre – 30 Octubre 320 €

470 €

PACK SUPERIOR

HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL

01 Gener – 30 Octubre

322 €

429 €

Suplement de dilluns a dijous per nit i persona 68 €

Informació addicional
PACK ESTÀNDAR: Hotels 3***
PACK SUPERIOR: Hotels 4****
EXTRES OPCIONALS:
Tren de la Xocolata.
"Lavaux Vinorama". Experiència de tast de vins.
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

