La ruta dels llacs de Suïssa en bici
Una ruta fàcil per recórrer els llacs de Suïssa, entre alguns dels paisatges més
espectaculars del país alpí

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
7 DIES / 6 NITS
KILÒMETRES:
230 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
MONTREUX - (SUÏSSA) / LUCERNA - (SUÏSSA)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
08/04/2023 - 15/10/2023

Serveis
Inclosos

No inclosos

6 nits d'allotjament a la categoria esmentada.

Assegurança per a la bicicleta.

7 x esmorzar.

Funiculaire Vevey - El Mont Pèlerin (6 CHF aprox. per persona).

Transport diari d?equipatge.

Viatge amb tren Meiringen - Brunig pass (5 CHF aprox. per persona).

Trajecte amb vaixell de Spiez-Interlaken.

Taxes turístiques.

Guia de ruta.
Descripció detallada de la ruta. (1 x habitació)
GPS tracks disponibles a petició.
Servei d'atenció telefònica.

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 INDIVIDUAL A MONTREUX
Circula al llarg del passeig i gaudeix de les vistes sorprenents del Llac Genevaand i la neu blanca de les glaceres prop del
massís del Mont-Blanc.

DIA 2: MONTREUX-GRUYÈRE Y VOLTANTS (APROX. 40-50 KM)
Des Vevey, agafa el carril que puja fins a Mont-Pelerin. Els camins tranquils et porten fins a la ciutat més popular de formatge
de Suïssa: Gruyère, que comparteix el seu nom amb el lloc. Allà predominen les vestimentes típiques i les campanes de
collarets de les vaques.

DIA 3: GRUYÈRE I VOLTANTS - GSTAAD I VOLTANTS (APROX. 40 KM)
Regió de postal de Suïssa: formatgeries, xalets, muntanyes nevades, telefèrics i hotels amb encant. Lluny de l'idil·li, els Pays
D'Enhaut i Saaneneland són un magnífic paisatge, amb unes muntanyes glorioses.

DIA 4: GSTAAD I VOLTANTS - LLAC THUN (APROX. 55 KM)
L'art de les decoracions de les cases de fusta de Simmental les converteix en les més boniques d'Europa. El riu Simme
recorda a un riu salvatge i la ciutat de Spiez és el paradís per als esports d'aigua al bonic llac Thun.

DIA 5: LLAC THUN- LLAC SARNEN (APPROX. 55 KM)
Al matí farem una passejada en vaixell des de Spiez fins Interlaken. A la riba del Llac Brienz hi ha una pronunciada pujada per
arribar a Meiringen, on s'agafa el tren passant per Brünigpass. Aconsegueixes Obwalden: un petit Cantó, una gran vall, un
paisatge pre-alpí amb pobles dispersats, llacs plans i llargues tradicions.

DIA 6: LLAC SARNEN- LUCERNA (APROX. 35 KM)
Tan ràpid hagis observat el Llac de Lucerna, el Pilatus està en el teu camí. Passant per les badies directe a Lucerna que és un
punt d'interès per cada turista. Tot i que la meta d'aquesta etapa és el Llac Zug.

DIA 7: SORTIDA INDIVIDUAL O POSSIBILITAT D'EXTENSIÓ
Després d'esmorzar, sortida individual o possibilitat de fer nits extra.

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

Preus
PREUS 2023

Temporada 1: 15.04 - 12.05 | 23.09 - 15.10 de 2023.
Temporada 2: 08.04 - 14.04 | 13.05 - 22.09 de 2023.
Possibilitat de reservar el paquet amb vols, nits extra, trasllats, lloguer de casc, bicicletes per nens, etc. Consulteu preus.
Preus especials per a grups i nens.
Llegir més
PREU PER PERSONA

TEMPORADA 1 TEMPORADA 2

HAB. DOBLE

1.120 €

SUPL. HAB. INDIVIDUAL

370 €

LLOGUER BICICLETA

160 €

1.070 €

LLOGUER BICICLETA ELÈCTRICA 305 €

Informació addicional
ALLOTJAMENTS

Hotels 3*** i 4****

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

