Viatge a Zermatt de 3 dies
Gaudiu d'una escapada a Zermatt, la ciutat que s'alça al costat del majestuós
Matterhorn, en un viatge de 3 dies inoblidable

FITXA DEL VIATGE
DURADA:
3 DIES / 2 NITS
INICI / FINAL:
ZERMATT - (SUÏSSA) / ZERMATT - (SUÏSSA)

Serveis
Inclosos
3 dies / 2 nits d'allotjament en hotels cèntrics amb esmorzar inclòs.

No inclosos
Taxes turístiques.

Bitllet de tren en segona classe de l'aeroport de Ginebra a Zermatt i retorn. Assegurança de viatge.
Excursió al Gornergrat.

Qualsevol servei no especificat en l'apartat anterior.

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 ZERMATT
Al arribar a Suïssa i dirigiu-vos amb tren a Zermatt. Amb l'impressionant Matterhorn al fons, Zermatt és un dels centres
turístics més coneguts de Suïssa. Aquest ofereix un teló de fons perfecte per a unes vacances a les muntanyes. Gràcies als
seus telefèrics i trens de cremallera, podrà caminar per llocs únics i descobrir paisatges de somni. Al arribar, no desaprofiti
l'oportunitat i doni un passeig pel pintoresc centre de la ciutat. Aquest manté un estil tradicional, amb les seves cases
típiques suïsses i aparadors que voregen els carrers. Aquí no hi ha trànsit, només es permeten automòbils elèctrics i
carruatges tirats per cavalls!

DIA 2: EXCURSIÓ AL GORNERGRAT
L'excursió d'avui el porta al Gornergrat per veure un dels pics més famosos delmón, el Matterhorn! Suïssa no només té les
muntanyes més altes, sinó també els ferrocarrils més bonics. El ferrocarril Gornergrat, el tren cremallera a l'aire lliure més alt
d'Europa, el portarà per boscos de pi i làrix fins arribar al seu destí, a 3.089 metres. Quan arribi al cim, podrà gaudir d'unes
impressionants vistes panoràmiques de centenars de pics, 29 dels quals tenen més de 4.000 metres d'altura, amb el
Matterhorn just al centre.

DIA 3: SORTIDA DE ZERMATT
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 – 01 Febrer / 13 Abril – 22 Desembre 435 €

502 €

02 Febrer – 12 Abril

620 €

552 €

PACK SUPERIOR

HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL

01 Gener – 01 Febrer

591 €

628 €

02 Febrer – 12 Abril

460 €

520 €

13 Abril – 30 Octubre

480 €

540 €

31 Octubre – 22 Desembre 576 €

629 €

Informació addicional
PACK ESTÀNDAR: Hotels 3***
PACK SUPERIOR: Hotels 4****
EXTRES OPCIONALS:
Excursió sense guia – Mattherhorn Glacier Paradise.
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

