Ruta per Interlaken i el Schilthorn
Descobreix la regió d’Interlaken, el poble de Murren i la muntanya Schilthorn, on va
gravar-se la pel·lícula 007 al servei de Sa Majestat

FITXA DEL VIATGE
DURADA:
4 DIES / 3 NITS
INICI / FINAL:
INTERLAKEN - (SUÏSSA) / INTERLAKEN - (SUÏSSA)

Serveis

Inclosos

No inclosos

Trasllats Aeroport Ginebra / Zurich–Mürren / Aeroport.

Vols d'avió.

Arribada i sortida en telefèric entre Stechelberg i Murren.

Taxes locals.

3 nits d'allotjament en un hotel de 3 estrelles a Mürren (poble

Qualsevol servei no especificat a l'apartat anterior.

sense trànsit de vehicles).
3 esmorzars a l'hotel.
Possibilitat d'esmorzar-brunch en un dels dies al restaurant
360º Piz Glori, a dalt del Mt. Schilthorn, a 2970 m.
Bitllet d'anada i tornada Mürren - Mt.Schilthorn.
Atracció interior interactiva Bond World.
Passeig de la fama de 007: les estrelles de la pel·lícula De
Bond deixen les seves empremtes al llegendari lloc on es va
filmar 007.
Birg station: Platform Skyline walk i cliff path Thrill Walk, pura
adrenalina!
Piscina coberta i pista de gel a Mürren (amb la targeta d'hoste
de l'hotel).
Abonament de tren Swiss Travel Pass de 4 dies. Per moure's
de forma il·limitada als trens, bus, vaixells del transport suís.
Fins a 50% de descompte als trens de muntanya.
Entrada gratuïta a més de 500 museus de Suïssa.
Itinerari detallat i documentació de viatge.
Assegurança d'assistència en viatge i anul·lació (amb
cobertures covid).

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 SUÏSSA – INTERLAKEN – MÜRREN
Viatge amb tren des de l'aeroport fins a Interlaken i continuació fins al poble de Mürren. Poble idíl·lic de muntanya, sense
trànsit de vehicle, situat al cor de l'Oberland bernès i els Alps suïssos.

DIA 2: MÜRREN – EXCURSIÓ AL SCHILTHORN
L'excursió d'avui a la cimera del Schilthorn és una experiència inoblidable. Seguirà els passos de James Bond (aquí es va
filmar "Al servei secret de Sa Majestat"), i culminarà la seva visita presenciant unes vistes de 360°. Panoràmiques úniques de
les muntanyes Eiger, Mönch i Jungfrau, des de 2.970 m d'altitud, així com fins al Mont Blanc i la Selva Negra. Seguim amb una
parada a l'estació mitjana, la Birg Station. Aquí gaudireu de la plataforma Skyline walk, unes altres perspectives des d'un
balcó obert al precipici. Un passeig pel Thrill Walk, un sender de 200 m enganxat al massís rocós. I si voleu podeu fer una
caminada de 2 hores fins al llac Grauseewli, un pintoresc llac on es reflecteixen les muntanyes.

DIA 3: MÜRREN - DIA LLIURE
Dia lliure a la zona. Avui podreu escollir entre moltes opcions. Algunes de les nostres recomanacions són: Visitar Els salts
d'aigua de Trümmelbach, les úniques cascades de glaceres subterrànies accessibles. Visitar el Flower Park a Allmendhubel,
ideal per als nens de totes les edats, amb el que descobrireu molt sobre la flora i la fauna alpina. O bé recórrer el corriol de
les flors. Visitar el poble de Gimmelwald, el secret més ben guardat de la regió. A més, hi ha una infinitat de caminades i
excursions a la zona, del nivell de dificultat que es desitgi.

DIA 4: SORTIDA DE MÜRREN – INTERLAKEN
Esmorzar a l'hotel. Depenent de l'hora de tornada o de la següent etapa a Suïssa, els proposarem altres visites i activitats. No
dubteu a consultar-nos.

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

Preus per persona
Hab. doble. compartida

665 €

Supl. hab individual

Preu per a nens

A consultar

A consultar

Oferta especial reservant del 19 de setembre al 31 d'octubre: 80 euros de descompte. Per a viatjar fins al 30 d'abril

Informació addicional
Possibilitat de reservar el paquet amb vols, excursions, nits extres a altres punts de Suïssa. Organitzem la ruta per Suïssa a mida.

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

