Lausana-Friburgo per la Gran Ruta Suïssa
Un viatge inoblidable per Suïssa de fly & drive entre les encantadores ciutats de
Lausanne i Friburg

FITXA DEL VIATGE
DURADA:
7 DIES / 6 NITS
INICI / FINAL:
LAUSANA - (SUÏSSA) / FRIBURGO - (SUÏSSA)

Serveis
Inclosos

No inclosos

Total 6 nits d'estada en hotels 3 estrelles, només allotjament

Assegurança d'assistència en viatge i anul·lació (amb

2 nits a Lausana

cobertura covid)

1 nit a Montreux

Targeta de Transport "Swiss Half fare card" és un

1 nit en Gruyeres (zona)

abonament a meitat de preu que permet comprar bitllets de

2 nits a Friburg (zona)

tren, bus, vaixell i certs remuntadors de muntanya a el 50%
durant un mes.Ideal per quan es viatja en cotxe a Suïssa, però
es vol gaudir dels trens de muntanya, trens panoràmics,
vaixells ...

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
La capital del cantó de Vaud té més de 2500 anys d'història a l'esquena, amb gran quantitat de testimonis, els quals poden
ser contemplats pel visitant. És una ciutat cosmopolita i acollidora. Coneguda com la capital Olímpica
Allotjament a l'hotel.

Dia 2.- Lausana
La segona ciutat en el Llac Leman, combina l'aire d'una ciutat mercantil dinàmica amb l'encant del seu centre històric
empedrat. Recomanem un passeig pel nucli urbà medieval, majoritàriament tancat al trànsit, dominat per la catedral de
l'època gòtica primerenca. Petits carrerons plens de cafès i boutiques.
La ciutat ha estat construïda en tres pujols, envoltada de vinyes, a la vora del Llac Léman.
Imprescindible la visita a el Museu Olímpic i a al barri riberenc de Ouchy, des d'on podrà embarcar-se en un passeig pel
Llac Léman.
La ciutat disposa de molts altres museus i com a atractiu especial per a les famílies i amants de la fauna marina no oblidi
visitar Aquatis, l'aquari d'aigua dolça més gran d'Europa, un veritable museu vivent.

Dia 3.- Lausana-Montreux
La ruta d'avui li permetrà gaudir dels encantadors paisatges de les vinyes de Lavaux. Als amants de el vi els recomanem
visitar algun d'ells i realitzar un tast. En el camí una parada obligada és la ciutat de Vevey i el museu de Chaplin 's world.
Abans d'arribar a Montreux no oblidi per al famós Castell de Chillon. situat sobre una roca a la vora del llac de Ginebra, és
un dels edificis de caràcter històric més visitats de Suïssa.
Arribada a Montreux, famosa pel seu festival de jazz i per l'encant de la seva àmplia badia a la vora del Llac Léman, que
recorda a la Costa Blava. Allotjament.

Dia 4.- Montreux- Gruyères
Camí cap al nord, ens endinsem en la regió de Friburg. Un dels seus pobles més famosos és Gruyères. Petita vila fortificada
a la part alta d'un turó, envoltada d'un paisatge harmoniós i típic. Passegi i visiti el seu castell. Gaudiu d'una visita a la
casa del formatge on descobrirà els secrets de la fabricació del formatge Gruyère de tradició ancestral. I si li queda temps
faci una caminada o prengui un bany al proper llac de Gruyère. Allotjament a la zona.

Dia 5.- Gruyères- Friburgo
Partint de Moleson-sur-Gruyères, un telefèric i un funicular ascendeixen fins l'observatori de Moléson (alt.2002 m), des
d'on s'obté una vista panoràmica de tota la zona de Gruyères i de l'altiplà suís que va del Llac Leman al Jura i del Mont
Blanc als cims de l'Oberland bernès. Pot realitzar altres activitats i visites a Parc Natural Gruyère Pays-d'Enhault , situat a
la falda dels Alps suïssos, es caracteritza per la seva forta identitat i la seva pròspera economia alpina. Continuació fins a la
ciutat de Friburg, la capital del cantó. Allotjament a Friburg.

Dia 6.- Friburgo
Sens dubte un dels punts més interessants de la Gran Ruta Suïssa. Situada en un sortint rocós, envoltat per un meandre del
riu Sarine. Imprescindible visitar la seva Catedral gòtica que ressalta per sobre de les cases de la seva bellíssim casc antic,
dotant a Friburg d'un perfil inconfusible. Interessant i curiós és realitzar la ruta de les fonts medievals mentre es recorre el
seu centre històric. Destaca el Museu Gutenberg i el centre d'art Espace Jean Tinguely et Niki de Saint Phalle .
Allotjament a Friburg.

Dia 7.- Friburgo i retorn
Si queda temps l'últim dia recomanem visitar Murten i gaudir de les activitats i encant de l'Estany de Murten.

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