Viatge a Saint Moritz de 3 dies
Escapada a Saint Moritz, una petita ciutat acollidora, plena d'encant, amb els
paisatges més impressionants dels Alps

FITXA DEL VIATGE
DURADA:
3 DIES / 2 NITS

Serveis
Inclosos

No inclosos

2 nits d'allotjament en un hotel cèntric amb esmorzar inclòs.

Assegurança de viatge.

Bitllet de tren en segona classe des de l'aeroport a St. Moritz i

Qualsevol servei no especificat en l'apartat anterior.

tornada.
Ús gratuït de 13 telefèrics, funiculars i telecadires a Engadin
St. Moritz (maig - octubre).
Excursió a "Glacier Garden", Cavaglià (sense guia). Obert
d'abril a octubre.
Petit "souvenir" de regal.
Taxes turístiques locals.
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 SUÏSSA - EXPLORI ST. MORITZ
Després d'arribar a Suïssa, vagi amb tren a St Moritz. Aquesta es troba al cor de la vall d'Engadina, al costat sud dels Alps i
molt a prop de la frontera italiana. El seu origen com a ciutat balneària encara es pot veure al llarg de la brillant riba de
l'estany. St.Moritz és coneguda arreu del món per les seves activitats d'hivern, les seves vistes als Alps i l'impressionant
entorn al costat de l'estany. Aquí es poden dur a terme multitud d'activitats, des de senderisme en l'únic Parc Nacional de
Suïssa, esports com ràfting, equitació, ciclisme de muntanya, etc. Durant els mesos d'estiu, s'inclou la targeta St.Moritz que
permet viatjar gratis en els ferrocarrils de muntanya de l'àrea.

DIA 2: EL JARDÍ GLACIAR A CAVAGLIA – VALL POSCHIAVO
Després d'esmorzar a l'hotel, un viatge en tren de 1:15 h el portarà a la petita població de Cavaglià, on iniciarà una tranquil·la
caminada d'uns 10 minuts fins a l'impressionant "Glacier Garden" amb les seves fantàstiques escultures naturals. Aquestes
es van formar a causa dels moviments de glaceres ocorreguts fa més de 11.000 anys. Explorar aquest fenomen de la natura
al seu ritme abans de tornar a St. Mortiz.

DIA 3: SORTIDA DE ST. MORITZ
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

05 Gener – 21 Desembre 390 €

467 €

PACK SUPERIOR

HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL

07 - 31 Gener

556 €

655 €

01 Febrer – 08 Març

677 €

785 €

09 Març – 13 Abril

596 €

656 €

14 Abril – 30 Novembre 448 €

615 €

01 -21 Desembre

615 €

528 €

Informació addicional
PACK ESTÀNDAR: Hotels 3***
PACK SUPERIOR: Hotels 4****
EXTRES OPCIONALS:
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

