
SUÏSSA

Sortida el 06 d’Agost

Natura en estat pur, una 
cultura cívica molt 
desenvolupada, ciutats 
cosmopolites, poblets 
encantadors, delícies 
gastronòmiques de fama 
mundial, enoturisme i 
temperatures suaus i 
agradables durant l’estiu. 

T’esperen grans muntanyes i 
glaceres, patrimoni històric 
com el pont de Kapellbrücke
o el Castell de Chillon, 
pobles de muntanya com 
Gruyères o Zermatt i ciutats 
com Montreaux, Friburg o 
Lausana. Suïssa és una joia 
encara desconeguda per 
molts, ens hi acompanyes?

Viatge de 7 dies amb tot 
inclòs i guia acompanyant. 
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ITINERARI

Primer dia.
Barcelona – Zuric
Presentació als mostradors de facturació de la companyia Swiss a la termi-
nal T1 de l’aeroport de Barcelona a les 07.30 hores. Sortida en el vol LX1953
a les 09.50 hores en direcció Zuric. Arribada prevista a les 11.40 hores i
trasllat al centre de la capital financera de Suïssa. Dinar. Aquesta tarda,
realitzarem la visita guiada d’aquesta metròpoli fascinant amb vistes als
Alps. Destaquem la Bahnhofstrasse, un dels carrers comercials més bells
d’Europa, el vell barri de mariners i pescadors Schipfe, les antigues cases
gremials, el llac i el pont més antic de Zuric Rathaus-Brücke, on es troba
l’ajuntament. A l’hora convinguda, trasllat a l’hotel Züri by Fassbind 4* o
similar. Sopar i allotjament.

Segon dia.
Zurich – Berna – Fribourg – Bulle
Esmorzar a l’hotel. Sortida a primera hora del mati cap a Berna, capital
federal del país. Visitarem amb guia local el seu nucli antic, considerat
Patrimoni de la Humanitat per la Unesco gràcies a la seva arquitectura
medieval tan ben conservada durant els segles passats. Els seus sis
quilòmetres d’arcades, anomenades Lauben, l’han convertit en una de les
avingudes comercials més llargues i protegides contra la intempèrie
d’Europa. Dinar. Continuació cap a Fribourg, ciutat en la que millor es
percep la barreja francesa i alemanya. Destaquem el seu famós funicular,
monument històric, vintage i sostenible, que permet pujar a la ciutat
medieval, fundada al 1157. Amb les seves dos-centes façanes gòtiques i les
seves fortificacions, coneixerem un dels conjunts d’arquitectura medieval
millor conservats de tota Europa. Les dotze fonts històriques, adornades
amb figures al·legòriques, i els seus catorze ponts, dibuixen una
excepcional postal de la que tindrem la oportunitat de gaudir. Destaquem
la catedral de San Nicolau, construïda al 1283 i emblema de la ciutat.
Acabada la visita, ens traslladarem a Bulle, punt de trobada cultural de la
regió. Arribada a l’hotel Best Western Rallye 3* o similar. Sopar i
allotjament.
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Tercer dia.
Bulle – Lausana – Montreux – Bulle
Esmorzar a l’hotel. Avui sortirem cap a Lausanne, coneguda com a Capital
Olímpica per ser seu del Comitè Olímpic Internacional i amb una vibrant
arquitectura contemporània. Visita guiada de la ciutat, que combina l’aire
d’una ciutat mercantil dinàmica amb la ubicació idíl·lica d’un centre
turístic. El seu nucli antic es molt atractiu i està, en gran part, tancat al
trànsit. Petits carrerons amb cafès i boutiques abunden al seu centre urbà
medieval. Destaquem la seva catedral gòtica, amb un imponent rosetó de
1.220 i el portal pintat policromat, joia de la estatuària medieval. Lausanne
conserva la curiosa tradició medieval de mantenir a la seva catedral un
guardià amb l’objectiu d’alertar de possibles incendis i
perills. Completarem la visita amb el Museu Olímipic, únic museu oficial,
situat a la vora del llac Leman, on ens endinsarem als origens, les
competicions i l’esperit dels atletes a traves dels dispositius més moderns i
interactius. Dinar. Trasllat a Montreux, un autèntic trosset de paradís que
ha seduït a artistes, escriptors i viatgers en busca de bellesa, calma i
inspiració. La nostra visita guiada ens portarà a la Plaça del Mercat i
l’estàtua de bronze de Freddie Mercury, inaugurada al 1996 per
commemorar l’estada del cantant del grup de de rock Queen a la població.
Coneixerem el seu casc històric on podrem gaudir, a cada racó, d’unes
vistes espectaculars del llac, muntanyes i boscos. Ens aproparem a les
afores del Castell de Chillon, un dels castells medievals més bells i
fotogènics de tota Suïssa, residència dels comptes de Savoia durant
gairebé quatre segles. Retorn a l’hotel, sopar i allotjament.

Quart dia.
Bulle – Gruyères – Glacier 3000 – Täsch
Esmorzar a l’hotel. A primera hora, realitzarem una breu parada a Gruyères,
petita població que sembla haver-se quedat a l’Edat Mitjana. Continuarem
el nostre recorregut cap als Diablerets fins arribar al Glacier 3000, on
trobarem un paisatge alpí impressionant. Pujarem en funicular per poder
gaudir de les vistes panoràmiques que ens ofereixen els seus miradors
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sobre mítics cims que superen els 4000 metres com l’Eiger, el Jungfrau, el
Cervino i fins el Mont Blanc. Aquí trobarem també el primer pont penjant
del món que s'estén entre dos pics. Un entretingut i inoblidable viatge pels
Alps Suïssos. Dinar. A l’hora convinguda, trasllat a Täsch, porta d’entrada a
les muntanyes mítiques dels Alps. Arribada a l’hotel Mountime 3* o similar.
Sopar i allotjament.

Cinquè dia.
Täsch – Zermatt – Brienz
Esmorzar a l’hotel. A primera hora del matí agafarem el tren de muntanya
fins a Zermatt, famosa ciutat alpina on no circulen vehicles i situada a peus
de l’impressionant monte Cervino o “Matterhorn”. Gaudirem de temps lliure
en aquesta pintoresca població amb les seves típiques construccions de
fusta i els seus mazouts amb més de 500 anys d'antiguitat. Dinar. A l’hora
convinguda, retorn en tren a Täsch, des d’on continuarem el nostre
recorregut cap a Brienz, poble tradicional dels talladors de fusta. Arribada a
l’Hotel Brienzerburli 3* o similar. Sopar i allotjament a l’hotel.
Opcional: Pujada en tren cremallera fins al Gornergrat, a 3089 m. Envoltat
de 29 quatre mils com el majestuós gegant, el Cervino, el pic del Dufour, el
Monte Rosa, i de la tercera glacera més llarga dels Alps, el Gornergrat ens
ofereix una panoràmica muntanyosa insuperable. Temps per gaudir del
paisatge i retorn a Zermatt. 99€ per persona.

Sisè dia.
Brienz – Alpentower – Gorges de l’Aare – Interlaken – Brienz
Esmorzar a l’hotel. Sortida a primera hora cap a Meiringen, on pujarem en
telefèric fins al cim de l’Alpentower, a 2.250 metres sobre el nivell del mar.
Ens impressionarà la fantàstica vista panoràmica, de 360 graus, més enllà
de l’Oberland bernès i dels Alps suïssos centrals. Destaquem la panoràmica
del Mönch, de més de 4000 m, i del Tittlis, de més de 3000 m.
Continuarem el nostre recorregut cap a les Gorges de l’Aar, on l’aigua del
riu ha anat tallant un profund llit a la roca calcària al llarg de mil·lennis.
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Farem un recorregut per la gorja que s’ha format a través de passarel·les i
túnels. Dinar. Trasllat a Interlaken, ciutat situada a les confluències dels
llacs Brienz i Thun. Temps lliure per anar de compres o passejar pels seus
carrers de vianants. A l’hora convinguda, retorn a l’hotel. Sopar i allotjament
a l’hotel.

Setè dia.
Brienz – Lucerna – Cascades del Rin – Zuric – Barcelona
Esmorzar a l’hotel. Aquest matí sortirem cap a Lucerna, porta d’entrada a la
Suïssa Central. Farem la visita guiada d’aquesta ciutat, situada a la vora del
llac dels Quatre Cantons, per conèixer el destí turístic més visitat de Suïssa
que ha conservat les seves edificacions, places i carrerons tal com eren a
l’edat mitjana. Farem un recorregut pel barri medieval que ens portarà fins
al lloc més emblemàtic, el Pont de Fusta Kapellbrücke. Gràcies als seus
frontons pintats, és un dels ponts amb sostre de fusta més antics d’Europa.
Destaquem també la muralla Museggmauer, que ha conservat el seu
caràcter fortificat, a excepció d’una torre. Dinar. Seguirem la nostra ruta
cap a Schaffhausen, on podrem contemplar, des del mirador, les belles
cascades del Rin. Considerat el salt d’aigua més gran d’Europa central, té
una amplada de 150 metres, des d’on es precipiten estrepitosament
centenars de metres cúbics d’aigua per segon a una profunditat de 23
metres. Al mig de tot trobarem una roca enorme desafiant l’erosió des de fa
mil·lennis. A l’hora convinguda, trasllat a l’aeroport de Zuric per agafar el vol
directe LX1950, de la companyia Swiss, a les 21.15 hores. Arribada prevista
a la T1 de l’aeroport de Barcelona a les 22.55 hores. Recollida d’equipatges
i fi dels nostres serveis.

L’ordre i el contingut de les visites serà el que es lliuri amb la documentació
de viatge.
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SERVEIS

Serveis inclosos:

•Bitllet d’avió en classe turista de la companyia Swiss, amb vol directe des

de Barcelona a Zuric, d'anada i tornada (horaris definitius a la

documentació de viatge).

•Pensió completa durant tot el viatge.

•Allotjament a l'hotel definit a l’itinerari.

•Visites definides a l’itinerari com a incloses.

•Acompanyant de Promoviatges durant tot el viatge.

•Assegurança bàsica d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos:

•Esmorzar del primer dia.

•Begudes en els àpats.

•Propines.

•Extres de caràcter personal.

•Qualsevol servei no mencionat com a inclòs.

Requisits

DNI amb vigència. El nom i cognoms de la reserva han de coincidir amb els

del DNI .
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PREUS

PREUS BÀSICS PREU CLIENT COMPRA 
ANTICIPADA

Preu base per persona en 
habitació doble

2.510€ 2.435€

Suplement habitació individual +500€.
Taxes aèries, a reconfirmar 30 dies abans de la sortida +115€

Opcional
Pujada i baixada en tren cremallera fins al Gornergrat +99€
Compra anticipada -75€
Pagament total -75€
Assegurança anul·lació i ampliació cobertures d’assistència +75€.

Condicions garantides amb una participació mínima de 20 persones.

Gaudeix de les nostres promocions per viatjar a millor preu
Compra anticipada. Si contracteu el vostre viatge amb 60 dies
d’antelació a la sortida del viatge, podreu gaudir del nostre preu
especial.
Pagament total. Si en el moment de contractar el viatge dins del
termini de compra anticipada, feu el pagament total, tindreu un
descompte addicional sobre el preu especial.

Reserves forma de pagament: Pagament d’un 25% del total com a
dipòsit. El pagament de la resta caldrà fer‐lo 40 dies abans de la
sortida. Els viatgers que s’acullin al descompte de pagament total,
disposaran de 3 dies laborables per a realitzar‐lo, des de la
formalització de la reserva anticipada.
Reserves online: Pagament d’un 25% del total com a dipòsit, sigui
quina sigui la tipologia del viatge. La resta del pagament es realitzarà
40 dies abans de la sortida.
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