Lausana i el poble de Gruyères en tren
Un viatge en tren de 6 dies, per la regió de Friburg, amb parades a Lausana,
Montreux, Gruyères i Friburg

FITXA DEL VIATGE
DURADA:
6 DIES / 5 NITS
INICI / FINAL:
LAUSANA - (SUÏSSA) / FRIBURGO - (SUÏSSA)

Serveis
Inclosos
Vols anada i tornada Barcelona o Madrid a Ginebra

No inclosos
Qualsevol servei no especificat en l'oferta

Tren de l'aeroport de Ginebra Lausanne
2 nits en hotel 3 * a Lausana (esmorzar inclòs)
1 nit en hotel 3 * a Montreux (esmorzar inclòs)
2 nits en hotel 3 * / 4 * a Friburg (només allotjament)
Targeta de transport a Lausana i descomptes
Bono Swiss Travel Pass Flex de 3 dies, amb ús il·limitat de
trens, bus, vaixells a Suïssa (vàlid per dies 2,3 i 4)
50% de descompte per a la resta de dies en tots els trens i
vaixells i Ferrocarrils de muntanya (Inclòs el Glacier 3000)
Tren des de Friburg a l'Aeroport de Ginebra
Taxes d'aeroport
Facturació d'1 maleta en el vol
Assegurança d'assistència en viatge i anul·lació
Obsequi d'un Passaport del Formatge (descomptes en compra
de formatge i productes Gruyère, i en la visita al Museu
Gruyères)

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. BARCELONA/ MADRID- GINEBRA – LAUSANA
Vol de Barcelona / Madrid a Ginebra. Arribada i trasllat en tren fins a Lausanne. Possibilitat de realitzar una parada i visita de
la ciutat de Ginebra. Arribada a Lausanne, la capital de l'Olimpisme. A més de l'encant del seu centre històric amb més de
dos mil anys d'antiguitat, destaca pels seus parcs, espais verds. Recomanem visitar el Museu Olímpic per conèixer a fons la
història de l'olimpisme i gaudir dels reptes que ofereix. No oblidi passejar pel barri porteny d'Ouchy, impregnat per l'encant
de les aigües de l'Estany.
Allotjament a Lausana.

Dia 2. LAUSANA
Esmorzar a l'hotel. Passeig en vaixell pel Llac Léman fins al famós Castell de Chillon. Després de la visita trasllat amb tren fins
a la ciutat de Vevey, on Charles Chaplin va passar els seus últims anys i on podrem visitar el museu interactiu dedicat al Món
de Charles Chaplin.
Tornarem a Lausanne amb tren per la vora del llac Léman, mentre gaudim dels encantadors paisatges de les vinyes de
Lavaux.
Allotjament a Lausana.

Dia 3. LAUSANA – MONTREUX – GLACIER 3000- MONTREUX
Esmorzar a l'hotel. Sortida de Lausanne en tren, recorrent de nou les ribes de l'Estany, un curt passeig d'uns 20- 30 minuts
amb tren ens duràs fins a Montreux. Des d'aquí ens endinsarem en els Alps Suïssos. La comoditat del transport suís ens
permetrà gaudir al màxim de tot el trajecte fins a arribar al poble de Diablerets i després a "Glacier 3000".
Aquesta estació de muntanya és espectacular de per si. Des del seu cim es desvetlla una vista panoràmica amb 24
quatremils coberts de neu, que arriben des de l'Eiger, el Mönch, la Jungfrau, el Cervino i el Grand Combin, fins al Mont-Blanc.
A més ens ofereix passejar pel "Peak Walk by Tissot" el primer pont penjant del món que uneix dos cims. Així com una
infinitat d'activitats en gossos de trineus, senderisme per l'altiplà de la glacera, i la "Alpine Coaster" (pista de trineu d'estiu a
major altitud). Acabarem la jornada de tornada a Montreux, la capital del jazz, per gaudir de l'encant de l'anomenada Riviera
Suïssa. Allotjament a l'hotel.

Dia 4. MONTREUX-GRUYERES- FRIBURGO
Esmorzar a l'hotel. Des de Montreux i creuant les muntanyes per la ruta del tren Golden Pass, ens apareixerà un nou paisatge
típicament suís, de prats verds. Hem arribat a la regió de Friburg i a la capital del formatge Gruyères.
Aquesta petita ciutat que dona nom al famós formatge, sembla haver-se quedat a l'edat mitjana. D'obligada visita és el seu
castell fortificat de la s. XIII i un passeig pels seus carrers. Així com recomanem visitar la "Maison de la Gruyères" i el museu
del formatge, per conèixer el procés d'elaboració i el seu origen. (Aprofiti els descomptes del passaport del formatge amb el
qual l'obsequiem).
Després d'un complet dia a Gruyères continuació del trajecte fins a la ciutat de Friburg i capital de la regió. Allotjament a
Friburg.

Dia 5. FRIBURGO
Esmorzar lliure. El centre històric de la ciutat de Friburg és com un museu a l'aire lliure.
Les muralles intactes i les més de 200 façanes gòtiques confereixen a Friburg, en Üechtland, un encant medieval únic. El seu
monument més impactant és la catedral de Sant Nicolau amb la seva torre de 74 metres. També famós és el seu funicular
que uneix la part baixa de la ciutat amb la part alta.
Gaudiu de vagarejar i també de l'experiència única d'un recorregut per les seves muralles. Aquesta ciutat situada a la part
alta d'un turó i envoltada per un meandre del riu Sarine, no deixarà de sorprendre.
Allotjament a l'hotel.

Dia 6. FRIBURGO-GINEBRA /BARCELONA o MADRID
Esmorzar lliure. Temps lliure a Friburg. D'acord amb l'horari del vol de tornada, trasllat en tren a l'aeroport de Ginebra. Vol de
tornada.

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

Preus
Sortides de juny a setembre de 2021
Llegir més
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