Gran Ruta de Suïssa en trens de muntanya
Gaudeix de les millors excursions en els Trens de Muntanya de Suïssa i del Glacier
Express, amb aquest recorregut de 8 dies per les localitats de Lucerna, Grindelwald,
Interlaken, Zermatt i Davos

FITXA DEL VIATGE
DURADA:
8 DIES / 7 NITS
INICI / FINAL:
LUCERNA - (SUÏSSA) / DAVOS - (SUÏSSA)

Serveis
Inclosos

No inclosos

Vols anada i tornada en línia regular Espanya - Zuric -

Taxes turístiques.

Espanya.

Qualsevol servei no especificat en l'oferta.

Equipatge de fins a 25 kg per facturar.
Taxes aèries.
2 nits d'allotjament en un hotel cèntric de 3/4* a Lucerna, amb
esmorzar.
2 nits d'allotjament en un hotel cèntric de 3/4* a Grindelwald,
amb esmorzar.
2 nits d'allotjament en un hotel cèntric de 3/4* a Zermatt amb
esmorzar.
1 nit d'allotjament en un hotel cèntric de 3/4* a Chur o Davos
amb esmorzar.
Swiss Travel Pass de 8 dies en segona classe.
Reserva de seient al tren GLACIER EXPRESS.
Tren de muntanya Titlis o Pilatus.
Tren de muntanya Jungfraujoch.
Assegurança d'assistència en viatge i anul·lació amb
cobertures Covid19.
Descompte del 50% a tota la xarxa de transport suïssa durant
8 dies de forma continuada: trens, vaixells, autobusos,
funiculars i trens de muntanya.

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: VOL A ZURIC - LUCERNA
Sortida en vol de línia regular cap a Zuric. Arribada i trasllat en tren des del mateix aeroport fins a Lucerna. Registre a l'hotel.
Temps per fer un passeig pel seu centre històric, amb els seus famosos ponts de fusta. Lucerna amb el seu magnífic llac i el
seu impressionant paisatge alpí, és la porta d'entrada a la Suïssa Central. Si disposa de temps, li recomanem fer una
passejada pel Llac o pujar a la Muntanya Rigi (inclòs en el preu)
Allotjament a Lucerna

DIA 2: LUCERNA - Excursió a l'MONT TITLIS o MUNTANYA Pilatus -LUCERNA
Esmorzar a l'hotel. Avui gaudirà d'una de les excursions més espectculares de la regió de Lucerna. El primer tram en tren el
porta fins Engelberg. Des d'aquí en primer lloc, cal prendre el telefèric TITLIS Xpress fins a l'estació intermèdia, i després
pujar fins al final al Titlis Rotair, el primer telefèric giratori del món. Pujarà fins a una alçada de 3.062 m des d'on podrà gaudir
d'una panoràmica de 360°. Al cim podrà gaudir d'un passeig pel pont penjant "Clift walk" o explorar la gruta d'una glacera
donant un passeig de 150 metres per sota de la glacera.
Retorn a Lucerna. Allotjament a l'hotel de Lucerna.

DIA 3: LUCERNA – GRINDELWALD
Dia 3- Luzern - Grindelwald
Esmorzar a l'hotel. Al matí podrà encara gaudir de Lucerna o bé agafar el tren.
Recomanem realitzar el trajecte en tren amb el panoràmic Luzern-Interlaken exprés. Al llarg de la ruta gaudirà de les vistes
dels diversos llacs fins a arribar a Interlaken (la ciutat entre llacs) Continuació a un tren de local fins Grindelwald. Gaudiu de
l'encant d'aquest llogaret situat al fons d'una vall i amb vistes directes a la paret nord de l'Eiger i el Wetterhorn. Les seves
cases i hotels de fusta li donen un encant especial. Gaudiu de la natura i l'encant de l'indret.
Allotjament a l'hotel de Grindelwald.

DIA 4: GRINDELWALD - Jungfraujoch - GRINDELWALD
Esmorzar a l'hotel. Dia destinat a pujar a la Jungfraujoch "Top of Europe" amb el tren de la Jungfrau
Des Grindelwald prendrem la nova góndola "Eiger Express" que en 15 minuts ens deixa a l'estació de tren d'altura on prenem
el Tren de la Jungfrau. (O bé en tren fins a l'estació de Kleine Scheidegg). El famós tren cremallera construït fa més de cent
anys, puja per l'interior de la muntanya. A dalt no només trobarà l'estació de tren situada a més altura de tot Europa (3545
metres s.n.m.), sinó també el paratge conegut com a «Alps suïssos Jungfrau-Aletsch», declarat Patrimoni de la Unesco. Retorn
a Grindelwald.
Grindelwald són el punt de partida de nombroses activitats, caminades i aventures. Resta del dia lliure per gaudir-ne.
Allotjament a Grindelwald.

DIA 5: GRINDELWALD - INTERLAKEN-Spiez / Visp-ZERMATT
Esmorzar a l'hotel. Sortim amb tren direcció Zermatt, gaudint dels paisatges típicament suïssos fins a arribar al cor dels Alps.
Gaudiu d'aquest poble on no està permesa la circulació dels automòbils. La seva ubicació li permetrà gaudir d'una gran
varietat d'excursions i caminades.
Allotjament a Zermatt.

DIA 6: ZERMATT
Desayuno en el hotel. Hoy incluimos una subida en el tren cremallera Gornergrat, que le lleva hasta 3.089 m de altitud,
desde donde disfrutará de una
Esmorzar a l'hotel. Avui incloem una pujada al tren cremallera Gornergrat, que el porta fins a 3.089 m d'altitud, des d'on
gaudirà d'una impressionant vista del Matterhorn, de 29 cims que superen els 4.000 m i de la glacera de la Muntanya Rosa.
Resta del dia dediqui a gaudir d'alguna caminada, pujar a algun dels altres pics (pot aprofitar el descompte de l'Swiss Pass) o
relaxar-se al poble gaudint del reflex del Cervino al Llac Riffelsee amb el vent en calma.
Allotjament a Zermatt.

DIA 7: ZERMATT- GLACIER EXPRESS- CHUR O DAVOS
Esmorzar a l'hotel. Avui gaudirem del trajecte al tren "Glacier Express". Segurament el més famós dels trens panoràmics
suïssos. Es diu que és el tren més lent i la ruta més espectacular de Suïssa. Passa per 291 ponts, 91 túnels i creua el port alpí
de Oberalp a 2.033 m d'altitud. El tren "Glacier Express" amb les seves finestres panoràmiques permet gaudir especialment
de l'encant i la màgia dels paisatges suïssos. Arribada al poblet de Chur o bé continuació fins a Davos.
Allotjament a Chur.

DIA 8: CHUR o DAVOS - ZURIC - VOL DE TORNADA
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure a Chur o Davos, segons opció escollida.
Chur és la ciutat més antiga dels Alps i sedueix cons seus carrers i edificis històrics. El seu centre ple de botigues, bars,
restaurants, creen una atmosfera acollidora.

Davos, la ciutat més alta dels Alps i famós centre de vacances i convencions gaudeix d'un ambient internacional.
A l'hora indicada trasllat en tren a l'aeroport de Zuric, per prendre el vol de Retorn.

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

Preus
Preus per persona en habitació doble.
Preus no vàlids per a festius i ponts.
De desembre del 2022 a octubre de 2023.
Consulteu tarifes especials per a nens i grups. Possibilitat d'afegir nits extres.
Sota petició hotels 5*****.
**Preus subjectes a la fluctuació del canvi de moneda CHF franc suís**
Llegir més
PREU PER PERSONA
Hotels 3*** 1.775 €
Hotels 4**** 1.995 €

Informació addicional
A Lucerna, si ho prefereix pot escollir l'excursió de pujar a la Muntanya Pilatus (combinació de tren de funicular i góndola), en
comptes de la Muntanya Titlis. Cal comunicar-ho en el moment de realitzar la reserva del viatge.

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

