Viatge per a veure el Pare Noel a Suïssa
Descobriu la màgia del Pare Noel de Suïssa, amb vols directes i el Swiss Travel Pass
inclòs

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

Serveis
Inclosos

No inclosos

Vols anada i tornada Barcelona-Ginebra-Barcelona, ??inclou

Qualsevol servei no especificat a l'apartat d'inclosos.

maleta de cabina, embarcament prioritari i reserva de seient.

Taxes locals, a pagar directament a l'hotel.

Taxes aèries.
3 nits d'allotjament i esmorzar buffet a Lausanne Hotel Aquatis
3* (o similar a la regió de Lausanne o Montreux).
Abonament de transport Swiss Travel Pass de 4 dies (ús
il·limitat de tren, vaixell, bus).
Fins a un 50% de descompte amb trens de muntanya (p. ex.
Glacier 3000).
Swiss Museum Pass (inclou el Museu Olímpic de Lausanne).
Bitllet d'anada i tornada Montreux – Les Rochers-de-Naye
Pare Noel– Montreux a l'hora reservada
Entrada a la Casa de Santa Claus
El lliurament d'un certificat per Santa Claus i una bossa de
regals i llaminadures.
Targeta de transport per a bus i metro a l'àrea de Lausanne
“Lausanne card” o “Montreux card” en cas d'estar allotjat a
Montreux.
Assegurança d'assistència en viatge i anul·lació (fins a 900 €).

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 GINEBRA - LAUSANNE / MONTREUX
Vol a Ginebra. Arribada i trasllat amb tren, des del mateix aeroport de Ginebra fins a Lausanne o Montreux (segons hotel
escollit). Registre a l'hotel.
Resta del dia temps per començar a explorar la ciutat de Lausanne, el Museu Olímpic, els seus Mercadets de Nadal...
Allotjament a l'hotel a Lausanne o Montreux (segons opció escollida).

DIA 2- LAUSANNE / MONTREUX- ROCHERS DE NAU- LAUSANNE/MONTREUX
Esmorzar a l'hotel. A l'hora reservada sortida des de Montreux, al tren que puja a Rochers-des Naye, per visitar la “Casa del
Pare Noel”. Un moment màgic per als seus fills que es podran fer una foto amb el Pare Noel en persona!
En tornar a Montreux, temps per gaudir dels mercats de Nadal de Montreux i veure el Pare Noel amb el seu trineu volador.
Tornada amb tren a Lausana.
Allotjament a l'hotel a Lausanne o Montreux (segons opció escollida).

DIA 3- LAUSANNE / MONTREUX
Esmorzar a l'hotel. Aquest dia possibilitat de diferents activitats a la regió.
Visita del Castell de Chillon i el seu mercat medieval a l'interior. Visita al Museu Charles Chaplin de Vevey. Visita al
museu Olímpic de Lausana. Excursió a la muntanya Glacier 3000.
En disposar del Swiss Travel Pass, inclou ús il·limitat de tren, vaixells al Llac Leman, i descomptes del 50% en trens de
muntanya com el Glacier 3000.

DIA 4- MONTREUX / LAUSANNE – GINEBRA- VOL DE RETORN
Esmorzar a l'hotel. La regió de Ginebra i el Llac Leman, així com Montreux i la seva Riviera tenen molt a oferir.
Possibilitat de dur a terme alguna altra activitat a la regió. Visitar Ginebra. Entrada a l'Aquarium de Lausanne.
A l'hora convinguda trasllat amb tren fins a l'aeroport, per agafar el vol de tornada.
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Preus
PREUS 2022
Preus per persona, en base a habitació doble.
Preus orientatius. Subjectes a disponibilitat.
Preus subjectes al canvi del Franc Suís.
Llegir més
PREUS PER PERSONA
Adults. hab. doble

895 €

1er nen. compartint adults 445 €
2n nen, compartint adults 350 €
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