
SUÏSSA 
EN

 
TREN

 

JULIOL

 

2022

 

 

 

 
 

A més de la xocolata, rellotges de cucut i cant 

tirolès, la Suïssa d'avui, un país amb quatre 

llengües, ofereix viatges únics, activitats alpines i 

cultura urbana. 
Des de 1930 el Glacier Express, aquest mític tren 

panoràmic que recorre 290km, és imprescindible 

per a tot viatger. El viatge és espectacular en tots 

dos sentits, però amb el tren de color cirera des 

de St. Moritz, a l'Alta Engadina, l'ascens és 

gradual fins al clímax del viatge: la mítica 

muntanya Cervino. 
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 30 de juny. BARCELONA – MILÀ- LLAC DE COMO 
 

Trasllat a l’aeroport de Barcelona      Arribada a 

l’aeroport per a agafar vol directe a Milà. Arribada a l’aeroport de Milà. 

Acomodació a l’autocar que ens portarà per la circumval·lació de Milà al llac de 

Como, al que hi dedicarem tota la jornada. Al matí veurem el Duomo de Como, la 

ciutat de la seda. Seguirem en autocar fins a Tremezzo, on visitarem els jardins de 
la Vila Carlota. Dinar a Menaggio. Des de Menaggio ens dirigirem amb vaixell a 

Bellagio, situada a la península que divideix els dos braços del llac, amb les seves 

precioses i típiques construccions de terrassa, arribarem a la riba est, a la 

preciosa Varenna. Sopar i allotjament a l’Hotel, a primera línia del llac. 

 
1 de juliol. LLAC DE COMO – TIRANO – TREN DE LA BERNINA – 
TIEFENCASTEL 

Esmorzar. Sortida cap a la Valtellina, el que va ser el “Camí Espanyol” pel qual es 

proveïa de tropes i diners en el S. XVI als Terços a Flandes. Arribarem a Tirano per 

a iniciar, després de dinar, el nostre primer recorregut amb tren panoràmic, el 

tren de la Bernina, amb el que entrarem a Suïssa. Passat el punt culminant a 2253 

metres d'altitud, descendeix lentament per la vall del riu Inn, la Engandina, i es 

dirigeix a la vall del Rhin. Baixarem del tren a Tiefencastel. Sopar i allotjament a 

l'Hotel. 

2 de juliol. TIEFENCASTEL – GLACIAR EXPRESS – ANDERMATT 
– BERNER OBERLAND 

Esmorzar. Sortida amb el mític Glacier Express “El tren ràpid més lent del món”, en 
el que efectuarem la primera part del seu trajecte cap al Oberalp i el descens cap a 

Andermatt. Des d’aquest punt continuarem en autocar, després de dinar, pel pas 

del Susten per a entrar a la vall del Haslital, a Berner Oberland (les terres altes de 

Berna) i creuarem a peu les Goles del riu Aar. Sopar i allotjament a l’Hotel. 

 
3 de juliol. JUNGFRAUJOCH - TRUMMELBACH 

Esmorzar. Jornada dedicada a un altre dels ferrocarrils mítics, el més alt 

d'Europa, que ascendeix al Jungfraujoch. Ens dirigirem en autocar a Grindelwald, 

on pujarem al tren per a arribar al Kleine Scheidegg i, des d'allà, arribarem pels 

túnels construïts en la paret nord de l'Eiger, fins als 3454 metres del Jungfraujoch. 

Gaudirem de la glacera i del magnífic paisatge, abans de tornar a Kleine 

Scheidegg, on dinarem. A la tarda descendirem a la vall de Lauterbrunnen, des 

d'on ens acostarem en autocar a Trümmelbach, per a gaudir de les cascades 

interiors, segurament un dels fenòmens naturals més interessants de Suïssa, 

tornant a l'hotel a mitja tarda. Sopar i allotjament a l'Hotel. 

 
4 de juliol. LUCERNA 

Esmorzar. Al matí sortirem cap a Lucerna, on efectuarem una visita de la ciutat, 

amb el Monument a la Lleialtat (o del Lleó), el centre històric amb les seves places, 

entre altres llocs. Dinarem i sortirem amb vaixell efectuant un passeig pel Llac 

dels Quatre Cantons, arribant a Hergiswil, des d'on tornarem a l'hotel en el 

Zentralbahn, vorejant els llacs de Sarnen, Lungern i de Brienz, un dels recorreguts 

en ferrocarril més bells de Suïssa. Sopar i allotjament a l'Hotel. 
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5 de juliol. ALPENTOWER - REICHENBACH - BRIENZ 

Esmorzar. Al matí ens espera un altre funicular centenari, el Reichenbachbahn, 

que ens portarà a Meiringen, a la cascada de Reichenbach en la que Conan Doyle va 

situar la lluita de Sherlock Holmes amb Moriarty en l'Acte Final, el 4 de maig de 

1891. Seguidament, canviarem de mitjà de transport per a ascendir en modernes 

telecabines al Alpentower, a 2245 metres d'altitud amb la fantàstica vista enfront 

de 401 crestes de més de 3000 metres. Dinar a un restaurant de muntanya. A 

última hora de la tarda, passeig per la població de Brienz, amb les seves 

magnífiques construccions de fusta. Sopar i allotjament a l'Hotel. 

 
 

6 de juliol. GLACERA DEL RODANO - GLACIAR EXPRESS - 
ZERMATT 

Esmorzar i sortida cap al port del Grimsel, amb el seu extraordinari paisatge i la 

vista sobre els cims dels Alps del Valais. Arribarem a Gletsch i iniciarem l'ascensió 

de la Furka, per a entrar en la Glacera del Rodano, amb el sorprenent color blau 

del gel. Una vegada a la vall de Goms i després de dinar al restaurant, 

prosseguirem en paral·lel al llit del Rodano a la ruta del Glacier Express, fins a 

arribar a Zermatt. Sopar i allotjament a l'Hotel. 

 

7 de juliol. ZERMATT – GORNERGRATT – BAVENO 

Esmorzar. Al matí ascendirem en ferrocarril al Gornergrat, davant del Cervino, la 

més famosa de les muntanyes suïsses i al massís de la Muntanya Rosa, amb un 

paisatge incomparable. Al migdia tornarem a Zermatt, on dinarem. A la tarda 

seguirem amb tren cap a Tasch, des d'on seguirem en autocar cap a Brig, iniciant 

l'ascensió del pas del Totxo, entrant a Itàlia i arribant a Baveno, en el Llac Maggiore. 

Sopar i allotjament a l'Hotel. 

 
 

 
8 de juliol. BAVENO – ILLES BORROMEAS – ORTA - MILÀ - 
BARCELONA 

Esmorzar. El matí el dedicarem a les Illes Borromeas. Ens dirigirem amb vaixell a la 

dei Pescatori. Seguirem a la Isola Bella, la major de les illes del golf Borromeo, i 

Sant Carles, el patró dels banquers. Visitarem el palau, així com els seus jardins, 

beneficiats per l'especial microclima del lloc. Dinar. A la tarda ens dirigirem a Orta 

San Giulio, en el llac d'Orta, on tindrem la sensació que els personatges de Fellini 

se'ns apareixeran en qualsevol lloc. A una hora prudencial, trasllat a l'aeroport de 

Milà per a sortir en un vol directe cap a Barcelona. Arribada a Barcelona. Trasllat 

fins al    

Final del Viatge. 
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PREU PER PERSONA EN HAB DOBLE: 2.750,00€ 

- Taxes: 230,00€ 

- Suplement hab. Ind.: 390,00€ 

 
IMPORTANT: 

- En el moment de fer la reserva s'haurà de donar 

una paga i senyal de 300 € per persona. 

- El pagament de la resta cadrà fer-lo 30 dies 

abans de la sortida. 

- Viatge acompanyat des de casa amb un màxim 

de 25/30 persones. 

SERVEIS INCLOSOS: 

- Vols directes BCN - MILÀ - BCN amb facturació 

d'una maleta. 

- Hotels indicats de 4 * cèntrics. 

- Pensió Completa durant tot el viatge. 

- Guia acompanyant des de Barcelona durant tot 

el viatge. 

- Autocar privat per al nostre grup. 

- Guies locals de parla espanyola. 

- Entrades dels monuments que es visiten. 

- Bitllets dels trens panoràmics suïssos. 

- Assegurança de viatge amb cobertura covid-19 i 

anul·lació. 

SERVEIS NO INCLOSOS: 

- Maleters. 

- Begudes. 

- Propines per al guia i xofer. Cal preveure 20€ 

per persona a repartir: 8€ per al xofer i 12 € per 

al guia. 
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