Viatge a Suïssa organitzat en grup en autocar
Viatgi en autocar fins a Suïssa, instal·li's còmodament a Ginebra i, des d'allà,
conegui el més destacat dels seus voltants

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

Serveis
Inclosos

No inclosos

Modern Autocar amb butaca numerada durant tot el recorregut

Begudes en els àpats

Pensió Completa

Serveis no especificats ni extres personals

Entrada al Castell de Chillon

Visita opcional amb guia local de Ginebra i Berna

Degustació de formatge de Gruyères
Excursió al Tren panoràmic Golden Pass
Excursió amb tren a la Mer de Glace amb visites al Glaciorium,
la Gruta de Gel, etc.
Taxes hoteleres
Assegurança de cancel·lació amb reemborsament total
Assegurança d'assistència amb cobertures mèdiques

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: ORIGEN - GINEBRA - Dinar, Sopar i Allotjament
Sortida per autopista cap a França en direcció a Lió, capital de la regió de Roine-Alps, realitzant el Dinar en un restaurant de
la nostra ruta. A la tarda arribarem a la regió que limita amb Ginebra al costat del llac Léman, per acomodar-nos al nostre
hotel.

Dia 2: GINEBRA (Ginebra, Yvoire, Evian-les Bains) - Pensió Completa
Ens traslladarem a Ginebra, la ciutat més internacional de Suïssa, seu de la Creu Roja i de les Nacions Unides. El seu Jet d'Eau
que aconsegueix els 145 metres sobre el Llac, és un dels símbols característics de la ciutat, així com la seva elegant i
cosmopolita nucli històric amb bells jardins, carrers comercials i animades places. Es farà una visita opcional de la ciutat amb
guia local.
A la tarda recorrerem la ribera alt-saboyarda del Llac Léman fins Yvoire, una encantadora vila medieval fortificada que
convida a passejar pels seus pintorescos carrerons empedrats que condueixen al castell. Completarem la ruta arribant a la
famosa estació nàutica i termal d'Evian-les-Bains. Mundialment coneguda per les seves reputades aigües minerals, són
remarcables la seva elegant i monumental passeig a la vora de l'Estany, les seves antigues Termes, la font Cachat i el Casino.

DIA 3: GINEBRA (Castell de Chillon, Friburg - Berna) - Pensió Completa
Sortida per visitar el Castell de Chillon niat sobre una roca. És el monument més visitat de Suïssa, i ha inspirat a autors com
Victor Hugo, Alexandre Dumas, Lord Byron, etc. Després, sortida cap a Friburg, ciutat dividida en dos sectors, amb dos
idiomes i amb centenàries tradicions d'origen suís. Centrarem la visita al barri d'Auge, a què arribarem des de la Catedral de
Sant Nicolau, en el nucli de cases medievals, travessant el popular Pont de Berna, que data del segle XIII i conserva la seva
estructura de fusta.
El dinar es realitzarà en un restaurant de la ruta. Seguirem cap a Berna, capital federal de Suïssa que ha preservat
admirablement el seu centre històric amb carrers i places de marcat estil medieval, destacant la Catedral de Sant Vicent i la
torre Zytglogge, amb el seu magnífic rellotge astronòmic de la s. XVI.
Qui ho desitgi podrà tenir la perspectiva de la ciutat acompanyat per un guia local.

DIA 4: GINEBRA (Lausanne, Montreux - Tren Golden Pass, Gruyères) - Pensió Completa
Sortida cap a Lausanne, capital olímpica on es troba el Museu Olímpic i la seu central de COI. Destaca també la seva Catedral
gòtica de Notre-Dame, considerés la més bella de Suïssa i el Palau Rumie, entre altres atractius.
Seguirem cap a Montreux. Dinarem a un restaurant de la zona i seguidament agafarem el tren panoràmic Golden Pass que
ens portarà entre bells paisatges de muntanyes, valls, llacs i vinyes alpins fins Montbovon i d’allà desplaçar-nos a Gruyères,
típic poblet suís, famós per la producció del seu mundialment conegut formatge, que podrem degustar.

DIA 5: GINEBRA (Chamonix, Mer de Glace) - Pensió Completa
Ens endinsarem en l'Alta Savoia per arribar a Chamonix, on gaudirem d'un agradable passeig amb les seves incomparables
vistes al massís del Mont-Blanc, el sostre d'Europa, amb l'espectacular Agulla del Midi.
Dinar en restaurant. A la tarda agafarem un tren cremallera que ens traslladarà a la Mer de Glace, una de les glaceres del
massís del Montblanc, on podrem admirar un fabulós paisatge amb la Glacera flanquejat pels pics Drus i Grans Jorasses.
També podrem conèixer les característiques de la Glacera en l'exposició interactiva Glaciorium i baixar fins a ell (per escales),
per penetrar en el seu interior, a la Gruta de Gel, amb escultures gelades.

DIA 6: GINEBRA (Chambery) -origen - Esmorzar i Dinar
Emprendrem el retorn fent una parada a Chambery, capital històrica de la Savoia, per fer una breu visita, després de la qual
continuarem cap a la Vall de el Roine. Dinar en restaurant. A la tarda, creuant el Llenguadoc, es completarà el viatge fins als
nostres llocs d'origen.

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

Preus

Sortides des de Barcelona, Reus, Valls i Vic. Consultar possibles suplements per a altres localitats.
Llegir més
PREU PER PERSONA 2021
Habitació doble

1.065 €

Suplement habitació individual 185 €

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

