
 

 

-   

ITINERARI 

SUÏSSA  |    ESPECTACULAR   

amb guia acompanyant de Viatges Alemany  
 
del 30 de juliol al 6 d’agost 2023 

HOTELS PREVISTOS 
o similars :   
GINEBRA: NH / Novotel/ Mercure 4* 
ZERMATT/TASCH: H.Täscherhof 3* 
Regió INTERLAKEN: H.Hey /Brienz 3* 
Regió ZURICH: Moevenpick 4* 
BERNA: H.Ambassador/H.Bären 4* 

A DESTACAR COM INCLÒS 
EN EL PROGRAMA : 
Visites guiades amb guia local : 

LUCERNA, GINEBRA, BERNA, ZURICH, 

LAUSANNE 

Entrades incloses : 

• Visita al castrell de Chillon 

• Entrada a la Maison Cailler a Broc 

• Tren de muntanya Täsch- 
Zermatt (anada i tornada) 

• Tren “Golden Pass Panoramic” de 
Montbovon-Montreux 

• Passeig amb vaixell a les cascades 
de Rhin, Schafhausen 

30 de Juliol :  BARCELONA - GINEBRA 
Sortida en autocar des de les nostres terminals cap a l’aeroport de Barcelona.  Sortida amb el 
vol de Vueling a  les 16:20 hores .Arribada a Ginebra a les 18:00  i trasllat a l'hotel. Allotjament 
a Ginebra o entorns. Sopar lliure. Allotjament a l’hotel. 
  

31 de Juliol : GINEBRA – LAUSANA – LLAC LEMAN – ZERMATT 
Després d'esmorzar, sortirem cap a Lausana, on visitarem la ciutat de la mà d'un guia local. 
La ciutat és la seu del Comitè Olímpic internacional, on destaca el museu més visitat de la 
ciutat, el Museu Olímpic, la Catedral Gòtica, el Palau de Rumin. Dinar en un restaurant. A la 
tarda excursió per visitar el castell de Chillón, un dels monuments més bells de Suïssa (no 
inclosa en el preu) . Situat sobre una roca a la vora del llac de Ginebra, és un dels edificis de 
caràcter històric més visitats de Suïssa i antiga residència dels comtes de Savoia. Sopar i 
allotjament a Zermatt / Täsch. 
 

1 d’agost :  ZERMATT – INTERLAKEN 
Esmorzar. Des Täsch prendrem el tren cap a Zermatt. Situada a 1.620m als peus del 
Matterhorn, Zermatt és molt més que una estació d'esquí. En aquesta ciutat pintoresca, 
gaudirem de temps lliure i visitarem les seves típiques construccions de fusta. Descobrirem 
les seves impressionants vistes panoràmiques, un autèntic paradís per als amants de la 
fotografia. Dinar lliure, no inclòs.  
Excursió opcional per ascendir al Gornergrat. La vista més bonica del Mt.Cervino es gaudeix 
des de 3.089 m d'alçada. Envoltat pel pic de Dufour i la tercera glacera més alta dels Alps, el 
Gornergrat ofereix un panorama muntanyós insuperable.  
A continuació, anirem cap a la regió d'Interlaken. Sopar i allotjament a Interlaken / Thun. 
 

2 d’agost :  DIA LLIURE: EXCURSIÓ OPCIONAL: LAUTERBRUNNEN – GRINDELWALD – 
JUNGFRAUJOCH – INTERLAKEN 
Esmorzarem amb tranquil·litat i visitarem amb total llibertat la regió de la Jungfrau. Podrem 
gaudir d'un entorn natural enlluernador. Dinar lliure. 
Excursió opcional per visitar una de les valls més impressionants de Suïssa, la vall de 
Lauterbrunnen. Envoltats de parets rocoses gegantines i alts pics de muntanya, prendrem el 
tren cremallera "Kleine Scheidegg" a 2.000 metres d'altitud, des d'on tindrem unes vistes 
meravelloses de la regió de l’Oberland Bernés i dels tres famosos pics: Eiger, Mönch i Jungfrau. 
Després ens desplaçarem en tren fins a Grindelwald, un poble molt pintoresc que es troba 
incrustat entre dues impressionants muntanyes espectaculars (dinar inclòs) o possibilitat de 
continuar amb el tren fins a arribar a Jungfraujoch, coneguda per ser l'estació de tren a més 
altitud d'Europa a 3.454 m. Dinar no inclòs. A la tarda retorn a Grindelwald. Sopar i allotjament 
a l’hotel a Interlaken / Thun.   
 

3 d’agost : LUCERNA- ZURICH 
Després de l'esmorzar, ens dirigirem a Lucerna per realitzar una visita panoràmica de la ciutat 
amb guia local. Situada a la vora de l'estany dels Quatre Cantons, Lucerna conserva les seves 
edificacions, places i carrerons tal com eren en els temps medievals. Descobrirem l'església 
de les dues torres, el pont medieval Kapellbrücke o la muralla Museggmauer. A l’acabar la 
visita, temps lliure per gaudir dels encants d'una de les més boniques de Suïssa. Dinar lliure. 
Després ens dirigirem cap a Zurich on farem una altra visita panoràmica de la ciutat amb guia 
local i on passejarem pel carrer Bahnhofstrasse, el turó Lindenhof, el vell barri de mariners i 
pescadors “Schipfe”, també veurem el pont més antic de Zurich “Rathaus-Brücke” on es troba 
l'Ajuntament.  Sopar i allotjament a l'hotel a Zurich. 
 
 

VISITANT: GINEBRA, LAUSANNE, LLAC LEMAN, ZERMATT, 

INTERLAKEN, LUCERNA, CASCADES DEL RHIN, BERNA, 



  

PREU PER PERSONA:  2.425 € +  taxes 55 €  : 2.480 € 
  

Suplement habitació individual: 485 € 
 

 

 

SUÏSSA  |    ESPECTACULAR   

 

amb guia acompanyant de Viatges Alemany  

SERVEIS INCLOSOS : 
▪ Trasllat amb autocar des de les nostres terminals de Vic, Manlleu i 

Torelló, i de Reus i Valls, fins a l’aeroport i tornada. 
▪ Bitllets avió, vols Barcelona / Ginebra / Barcelona. 
▪ Facturació d’una maleta fins a 20 kg. per persona. 
▪ Taxes d’aeroport incloses (55 €). 
▪ Guia acompanyant de Viatges Alemany durant tot el viatge. 
▪ Circuit privat amb autocar  
▪ Totes les visites i excursions especificades a l’itinerari.  

▪ Guies locals a:  Lucerna, Ginebra, Berna, Zurich, Lausanne 
▪ Tren de muntanya Täsch- Zermatt (anada i tornada) 
▪ Tren “Golden Pass Panoramic” de Montbovon-Montreux 
▪ Passeig amb barco a les cascades de Rhin, Schafhausen 
▪ Visita al Castell de Chillon 
▪ Entrada a la Maison Caillér, fàbrica de xocolata  

▪ 7 nits d’allotjament I esmorzar en habitació doble, hotels de 3*/4* 
▪ 3 Dinars, 6 sopars. 
▪ Assegurança d’assistència durant el viatge, fins a 12.000€ i 

assegurança d’anul·lació fins a 2.500 €  
 

SERVEIS NO INCLOSOS:  
▪ Tren cremallera Gornergrat, a Zermatt  
▪ Tren de muntanya a la regió d’Interlaken, des de Lauterbrunnen 

fins a Grindelwald (amb parada a Kleine Scheidegg) 
▪ Tren de la Jungfraujoch.  

• Begudes, despeses personals i qualsevol altre servei indicat. 

• Propines pels guies locals i xofer 
 

 

 

 

 

NOTES : 
• Places limitades. Grup mínim de 25 persones, màxim 35 

persones. Data límit per cancel·lar si no s’arriba al mínim de 
participants : 10.07.2023. 

• Preus calculats el 15.03.2023, segons tipus de canvi de 
divisa, preu de transport, derivat cost combustible o 
d’altres fonts d’energia, i impostos i taxes sobre els serveis 
inclosos al viatge, vigents  a  l’esmentada  data. 

• Fins 20 dies abans de la sortida els preus podran 
incrementar-se per variacions en els conceptes esmentats i 
d’acord  amb  l’establert  a  l’apartat  11  de  les  Condicions 
Generals del contracte de viatge combinat. D’igual manera el 
viatger tindrà dret a reducció de preu per variació al seu favor 
dels esmentats conceptes, podent l’agència de viatges en tal 
cas deduir del reemborsament els costos administratius 
reals de la seva tramitació. 

• Documentació necessària per a viatgers espanyols : DNI 
vigent. Per a nacionalitats d’altres països consulteu a l’agència 
abans de contractar. 

• El formulari d’informació normalitzada, tota la resta 
d’informació normalitzada i el contracte de viatge es 

facilitaran abans de la formalització de la reserva. 
 

SORTIDA DE REUS I VALLS:  mínim 6 persones.  
 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA :  GC MD-81 

 
 

4 d’agost : ZURICH - SCHAFFHAUSEN – CASCADES DEL RHIN – BERNA 
Després d'esmorzar, ens dirigirem cap a Schaffhausen per fer una passejada en vaixell (inclòs) i contemplar les cascades del Rhin, el 
salt d'aigua més gran d'Europa. Després ens desplaçarem cap a Berna. Dinar inclòs en un restaurant. A la tarda farem una visita 
panoràmica amb un guia local per un dels millors i més ben conservats nuclis antics d'Europa. Visitarem el seu Carilló i la Font de 

Zähringen amb l'Ós - la mascota bernesa, el Rosengarten (jardí de roses), entre d'altres. Sopar i allotjament a Berna. 
 

5 d’agost : MONTREUX - MONTBOVON - TREN “GOLDEN PASS” – GINEBRA 
Esmorzar i sortida cap a Ginebra. Prendrem el tren panoràmic “Golden Pass” que ens portarà des Montbovon fins a Montreux, passant 
per idíl·lics paisatges enmig dels Alps suïssos. Visitarem la fàbrica de xocolata Maison Cailler a Broc. Dinar a la regió de Montreux. 
Després ens dirigirem cap a Ginebra per fer la darrera visita guiada del programa, de la mà d'un guia local. Ginebra és seu central de 
les Nacions Unides i conserva un interessant nucli antic en el qual destaquen la Catedral Gòtica de Sant Pere, el monument a la 
Reforma, el Grand Théâtre, la Plaça de Four i l'Ajuntament. Sopar i allotjament a Ginebra o voltants. 
 

6 d’agost : GINEBRA – BARCELONA  
Esmorzar. Dia lliure. Dinar no inclòs.  A la tarda, a l’hora convinguda, trasllat a l'aeroport de Ginebra per sortir amb vol de  
amb destinaciò Barcelona a les 18:40 hores. Arribada a Barcelona a les 20:15. Trasllat en autocar fins a a les nostres 
terminals. Fi del Viatge.  
 


