Gran Ruta de Suïssa en tren fins a les catarates del
Rin
Una proposta de 8 dies per viatjar per la Gran Ruta de Suïssa fins a les cataractes
del Rhin, a Schaffhausen

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

Serveis

Inclosos

No inclosos

Vols anada i tornada en línia regular Espanya- Zuric - Espanya.

Qualsevol servei no especificat en l'oferta.

Equipatge de fins a 20 kg a facturar.

Extres en els hotels

Taxes aèries.

Trens de muntanya

1 nit d'allotjament en un hotel cèntric de 3/4 * a Interlaken amb

Taxes turístiques

esmorzar.
1 nit d'allotjament en un hotel cèntric de 3/4 * a Montreux amb
esmorzar.
1 nit d'allotjament en un hotel cèntric de 3/4 * a Zermatt amb
esmorzar.
1 nit d'allotjament en un hotel cèntric de 3/4 * en St. Moritz o
Chur, amb esmorzar.
1 nit d'allotjament en un hotel cèntric de 3/4 * a Lugano amb
esmorzar.
1 nit d'allotjament en un hotel cèntric de 3/4 * a Lucerna amb
esmorzar.
1 nit d'allotjament en un hotel cèntric de 3/4 * en St. Gallen
amb esmorzar.
Bitllet de tren especial, per a la ruta indicada, en segona
classe. (Possibilitat de 1a classe)
Reserva dels seients dels trens panoràmics:
Golden pass mob panoramic;
Glacier express;
Bernina exprés,
Lugano- Luzern, per la línia del Gothard Panoramic Express
Descompte de fins al 50% en els trens de muntanya, vaixells i
altres trams de tren
Assegurança d'assistència en viatge i anul·lació (fins a 1.500
€) amb cobertures COVID-19

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 ZURICH - Luzern - INTERLAKEN
Sortida en vol cap a Zuric. Arribada i trasllat en tren fins a Interlaken. Possibilitat de realitzar una parada a Zuric o Luzern, per
visitar la ciutat, i fer el tram fins a Interlaken, al tren Luzern-Interlaken exprés.
Arribada al cor de la regió de la Jungfrau. Segons l'hora d'arribada, recomanem un passeig pel centre de Interlaken o pujar al
tren de muntanya Harder Kulm, des d'on gaudirà d'unes espectaculars vistes de la ciutat i de cada pic de voltants, inclòs la
Jungraujoch si el dia va fora.
Allotjament a Interlaken.

DIA 2 INTERLAKEN - TREN GOLDEN PASS PANORAMIC- MONTREUX
Esmorzar a l'hotel. Temps lliure fins a la sortida en tren des de Interlaken fins Spiez i continuació fins a Zweisimmen, on
prendrem un dels trens panoràmics més famosos " Golden Pass line". Amb ell creuarem les muntanyes que configuren el
Parc Natural de Gruyère Pays de Enhault fins a arribar a la riba de l'Estany Leman a Montreux. Gaudint dels canvis de
paisatges i l'espectacularitat dels boscos alpins, i pobles pintorescos.
Temps lliure per gaudir de Montreux i l'encant de la "Riviera" o bé visitar el Castell de Chillon.
Allotjament a Montreux.

DIA 3- MONTREUX- VISP-ZERMATT
Esmorzar a l'hotel i sortida amb tren direcció al paradís alpí que és Zermatt, poble on no està permesa la circulació dels
cotxes. Des de Montreux anem fins Visp, on farem canvi de tren i gaudirem ja de les vistes de la Muntanya Cervino o
Matterhorn, mentre ens apropem a través de la vall St. Niklaus. Després registrar-nos a l'hotel, recomanem pujar al tren
cremallera "Gornergrat" que ens porta fins a un mirador, el paradís de les glaceres del Cervino. Des d'ell, a 3.089 m
gaudirà d'una impressionant vista del Matterhorn i de 29 cims que superen els 4.000 m.
Allotjament a Zermatt.

DIA 4- ZERMATT- Glacier Express- CHUR / ST. MORITZ
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 St. Moritz.
Allotjament a St. Moritz

DIA 5- CHUR / ST. MORITZ - Bernina Express- LUGANO
Esmorzar a l'hotel. Avui la ruta ens portarà des dels paisatges alpins i freds de Suïssa, fins a la part més càlida de país. La
ruta s'inicia amb el tren panoràmic " Bernina exprés", una línia protegida per la UNESCO. Arribada a Tirano i continuació en
bus fins a Lugano. Un tram espectacular per la Valtelina italiana, passant pel llac de Como i el Llac de Lugano.
Allotjament a l'hotel a Lugano.
Possibilitat de realitzar el tram de St. Moritz a Lugano, al Palm Express.
Allotjament a Lugano.

DIA 6- LUGANO- Gotthard Panorama Express-FLUELEN- LUZERN
Esmorzar a l'hotel. Des de la part italiana de país tornarem cap al cor de Suïssa, travessant en tren el túnel més llarg del món
de 57 quilòmetres. Amb tan sols 17 minuts creuarem per sota el massís alpí. Anirem fins a Bellinzona, per agafar el tren
panoràmic "Gothard Express" fins a Fuelen , des d'on prendrem un vaixell per travessar el Llac de Lucerna.
Arribada a Lucerna i allotjament a l'hotel.
Possibilitat de realitzar el tram de Lugano a Luzern en tren directe.
Allotjament a Luzern.

DIA 7- LUZERN – ST. GALLEN
Esmorzar a l'hotel. Podrà destinar el matí a visitar Lucerna, passejar pel seu centre històric, amb els seus famosos ponts de
fusta, realitzar un passeig amb vaixell, visitar l'interessant museu del transport, o bé fer una excursió de muntanya: Pilatus,
Rigi, Titlis ...
Sortida al Voralpen-Exprés cap a St. Gallen . Situat entre el Llac Constança i la terra del formatge Appenzell, destaca St.
Gallen amb la seva Abadia patrimoni de la Humanitat.
Resta del dia passeig per St. Gallen.
Allotjament en St. Gallen.

DIA 8- ST. GALLEN– SCHAFFHAUSEN – ZÜRICH
Esmorzar a l'hotel. Temps per opcionalment realitzar un passeig amb vaixell a Stein am Rhein i Schaffhausen per visitar les
cascades del Rhin.

A l'hora convinguda sortida en tren cap a l'aeroport de Zuric. 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
Preus per persona en habitació doble.
Preus vàlids d'abril a novembre de 2021.
Preus no vàlids per festius i ponts
El tren Gothard panoramic express, només disposa de vagons a 1a classe. El paquet inclou fer aquest tram en el LuganoLuzern directe. En cas de voler realitzar-ho en el Gothard Panoramic exprés (només possible a l'estiu) cal sumar un
suplement de 1a classe i reserva de seient de:
Llegir més
PREU PER PERSONA
Hotels 3*

1.365 €

Hotels 4*

1.500 €

Informació addicional
Possibilitat d'afegir nits en qualsevol dels punts de la ruta. Afegir nits li permetrà gaudir més àmpliament de la destinació, així com
viatjar de forma opcional amb alguns dels famosos trens de muntanya (amb descompte).

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

