
1r . dia: IGUALADA  – VALENCE – 

 
SUÏSSA  ESPECTACULAR (RETORN AMB AVIÓ)
DEL  13 AL 18 AGOST  DEL 2018

GINEBRA 
Sortida direcció a Girona i la Jonquera,e

Montpellier fins arribar a Valence. Dinar i a la tar

més cosmopolita de les ciutats suïsses, ubi

 

2n. dia: GINEBRA – VALL DE L’EMMENTAL 
Esmorzar  i recorregut guiat de la ciutat  de 

destaca el  famós “Jet d’Eau” . Després tot vorejant el llac anirem direcció 

Brunnen passant per la bonica i tranquil·la  Vall de l’Emmental 

seves típiques cases rurals , una  regió  molt

poble situat  en zona oriental del Llac dels Quatre Cantons, acomodació hotel , sopar i allotjament

 
3r dia: BRUNNEN: VAIXELL LLAC QUATRE CANTONS
Esmorzar i sortida per fer un espectacular recorregut al voltant de la 

amb vaixell  pel Llac dels Quatre Cantons 

desembarcarem per agafar el tren cremallera més inclinat del món per 

pujar fins al cim del Pilatus situat a 2.132 mts d'alçada, considerat el

millor mirador panoràmic dels Alps Suïssos

l'altre costat de la muntanya fins a Kriens. Dinar i a 

farem un recorregut per la ciutat de Lucerna, 

boniques ,  que conserva tot l’encant medieval, veurem el  famós Kappe

Brukker, pont romànic de fusta, símbol de la ciutat, 

Lleó aixecat en honor a la guàrdia Suïssa ,

obra de Santiago  Calatrava..Retorn a  l’hotel, sopar i allotjament. 

 
4t dia: BRUNNEN :  CATARACTES DEL RHIN 
Esmorzar i  sortida cap a Schaffhausen, prop de la frontera amb Alemanya, on  visitarem les conegudes cataractes 

del Rhin. Parada per visitar Stein am Rhein, encantadora població medieval, amb les seves cases pintades amb  

motius al·legòrics. Dinar   i a la tarda sortida cap a cap a Zurich, capital econòmica del país, farem un passeig per la 

Bahnhofstrasse, el carrer més car d’Europa,   la famosa plaça  Paradeplatz, i veurem les vidrieres de Marc Cha

Frauenmunster. Retorn a l’hotel, sopar i allotjament.

 

 5è dia: BRUNNEN-  VALL DE LAUTERBRUNNEN I 

 

 
 
 

(RETORN AMB AVIÓ) 
DEL 2018 

 
GINEBRA  

ecció a Girona i la Jonquera,esmorzar en ruta i continuació per terres franceses  en direcció, Narbona i 

. Dinar i a la tarda represa  del viatge cap al frontera suïssa

més cosmopolita de les ciutats suïsses, ubicada al costat del llac Leman . Acomodació a l’hotel, sopar i allotjament.

ENTAL - BRUNNEN 
Esmorzar  i recorregut guiat de la ciutat  de Ginebra, seu d’importants institucions internacionals  

destaca el  famós “Jet d’Eau” . Després tot vorejant el llac anirem direcció Lausana, dinar i represa de la ruta  cap a  

passant per la bonica i tranquil·la  Vall de l’Emmental caracteritzada  per  turons

molt  coneguda  gràcies  al  formatge  del  mateix

Llac dels Quatre Cantons, acomodació hotel , sopar i allotjament

3r dia: BRUNNEN: VAIXELL LLAC QUATRE CANTONS-  MUNTANYA PILATUS - LUCERNA 
per fer un espectacular recorregut al voltant de la muntanya Pilatus. Començarem amb 

amb vaixell  pel Llac dels Quatre Cantons fins arribar  a Alpnachstad on 

desembarcarem per agafar el tren cremallera més inclinat del món per 

pujar fins al cim del Pilatus situat a 2.132 mts d'alçada, considerat el 

lps Suïssos  . Baixarem amb telefèric per 

l'altre costat de la muntanya fins a Kriens. Dinar i a la tarda farem on 

Lucerna,  una de les ciutats més 

boniques ,  que conserva tot l’encant medieval, veurem el  famós Kappel 

Brukker, pont romànic de fusta, símbol de la ciutat, el monument del 

Lleó aixecat en honor a la guàrdia Suïssa , la nova estació de ferrocarril 

ra de Santiago  Calatrava..Retorn a  l’hotel, sopar i allotjament.  

: BRUNNEN :  CATARACTES DEL RHIN - STEIN AMB RHEIN  - ZURICH 
a Schaffhausen, prop de la frontera amb Alemanya, on  visitarem les conegudes cataractes 

del Rhin. Parada per visitar Stein am Rhein, encantadora població medieval, amb les seves cases pintades amb  

sortida cap a cap a Zurich, capital econòmica del país, farem un passeig per la 

Bahnhofstrasse, el carrer més car d’Europa,   la famosa plaça  Paradeplatz, i veurem les vidrieres de Marc Cha

n a l’hotel, sopar i allotjament. 

VALL DE LAUTERBRUNNEN I CATARACTES DE TRUMELBACH– INTERLAKEN 
Esmorzar i sortida per a conèixer la Suïssa més espectacular

dedicarem el dia a visitar   la vall de Lauterbrunnen, una 

impressionants dels Alps, fent camí entre prats i poblets  alpins 

pintorescs arribarem fins a les cataractes 

cataracta  glacial d'origen subterrani d'Europa i  visitarem  

la famosa estació  turística situada entre els lla

S’oferirà la possibilitat de pujar amb el tren cremallera fins 

Jungfrau (3454 m.) subjecte a condicions climatològiques. Sopar i 

allotjament a l’hotel.   

 

 

smorzar en ruta i continuació per terres franceses  en direcció, Narbona i 

da represa  del viatge cap al frontera suïssa  , arribada a   Ginebra la 

. Acomodació a l’hotel, sopar i allotjament. 

ions internacionals  com l’ONU,   on 

, dinar i represa de la ruta  cap a  

turons  i  boscos  , amb  les  

mateix  nom  . Arribada a Brunnen , 

Llac dels Quatre Cantons, acomodació hotel , sopar i allotjament 

 
Pilatus. Començarem amb un passeig 

a Schaffhausen, prop de la frontera amb Alemanya, on  visitarem les conegudes cataractes 

del Rhin. Parada per visitar Stein am Rhein, encantadora població medieval, amb les seves cases pintades amb  

sortida cap a cap a Zurich, capital econòmica del país, farem un passeig per la 

Bahnhofstrasse, el carrer més car d’Europa,   la famosa plaça  Paradeplatz, i veurem les vidrieres de Marc Chagall a la 

INTERLAKEN  
per a conèixer la Suïssa més espectacular , 

la vall de Lauterbrunnen, una de les més 

ntre prats i poblets  alpins 

arribarem fins a les cataractes  Trumelbach , la major 

l d'origen subterrani d'Europa i  visitarem  Interlaken, 

turística situada entre els llacs de Brienz i el de Thun.  

amb el tren cremallera fins a la 

(3454 m.) subjecte a condicions climatològiques. Sopar i 



Preu per persona: 1385 € 

RCELONA – IGUALADA 

 
 
 
 
6è dia: INTERLAKEN – BERNA – GRUYERE – GINEBRA – BA
Esmorzar  i vorejant el Llac de Thun anirem a  Berna, la ciutat més 

cultural i històrica de Suïssa, on farem visita de guiada per conèixer el 

seu esplèndid casc antic ,amb edificis com l’Ajuntament, el Parlament ,  

la Fossa dels ossos i seu  el famós rellotge. Continuació del viatge cap  

a Gruyère , bonica vila medieval que dóna nom  a tota la regió i al més 

famós dels formatges suïssos on dinarem . A la tarda sortida directe 

cap a l’aeroport de Ginebra per sortir amb vol directe cap a Barcelona . 

Trasllat amb autocar a les diferents poblacions d’origen .  

 
 

S.I: 165 € 

 

 
Nota:  
Un dels viatges més atractius i espectaculars  pels amants dels paisatges de muntanya, flors, i prats, boscos, llacs i 

cascades, grans glaceres, acollidores  ciutats  i pintoresques poblacions. 

 
 
El preu inclou.  
Viatge en autocar, guia acompanyant de l’agencia, hotels 4* , règim de pensió  completa , entrades i visites indicades 

en l’itinerari, bitllet d’avió, taxes ,assegurança de viatges i trasllat en autocar a la població d’origen.  

 
 
 
Reserves:  
En el moment  de la inscripció es farà efectiu l’ import de  200 €. 

La resta com a data límit  el  28 de Juliol 

 

    
 


