Dia 1r
26/SET ORIGEN – APT. BARCELONA – APT. MILÀ – LLAC DE
GARDA – BOLZANO
Sortida dels nostres pobles pel matí a l’hora convinguda cap a l’aeroport de Barcelona per
facturar maletes i passar el control. Tot seguit, agafarem vol directe amb la companyia
Vueling a les 10:00h en direcció a l’aeroport de Milà. Un cop arribem, ens dirigirem cap al
famós llac de Garda. Dinar en restaurant. A la tarda, agafarem un vaixell-ferry que ens
portarà en un trajecte d’una mitja hora a l’altra banda del llac. D’allà, seguirem tot i recorrent
la bonica carretera que voreja el llac fins el seu extrem nord. Farem una parada panoràmica
en una de les poblacions veïnes, i en acabat, iniciarem el darrer trajecte del dia fins arribar a
Bolzano, capital dels Alps Dolomites. Arribada,instal·lació a l’hotel. Sopar i allotjament.

Bolzano és una preciosa ciutat situada a una vall enmig dels Alps italians i és la porta
d’entrada a la serralada dels Dolomites. Al centre de la ciutat hi trobem el Museu
d’Arqueologia del Tirol del Sud i molt a prop d’aquest hi ha l’imponent castell del Mareccio
del segle XIII i la catedral del Duomo di Bolzano, on s’hi pot apreciar arquitectura romànica i
gòtica.

Dia 2n

27/SET BOLZANO – MARMOLADA – PAS DE PORDOI – VAL
GARDENA - BOLZANO

Esmorzar a l’hotel. Dedicarem el dia d’avui a les muntanyes Dolomites, un dels paisatges
més bonics que es pot admirar dels Alps. Sortida en autocar cap el Pas de Pordoi, als peus
del majestuós pic de la Marmolada. Anirem al llarc del recorregut parant en punts
panoràmics com el Lago di Carezza, el Pas de Costalunga o la població de Canazei.

Dinarem en restaurant local. A la tarda, baixarem tot seguint una altra ruta que travessa la
preciosa Vall Gardena, profunda i verda vall coronada pels imponents pics Dolomites que
sobresurten al llarc de tota la vall. Farem varies parades, entre elles al poble de Selva, famós
per les seves botigues d’artesania,o el pintoresc lloc de Santa Cristina.

Finalitzades les visites, tornada a Bolzano, i sopar i nit a l’hotel. A ben sopat, sortirem a fer
una passejada pel centre per admirar les boniques cases d’estil alpí i els seus animats
carrers i places.
Dia 3r

28/SET BOLZANO – MERANO – PARC NACIONAL ENGADINE
VALLEY – ST. MORITZ

Esmorzar a l’hotel i sortida cap a la veïna Suïssa. Abans de travessar la frontera, però,
visitarem la preciosa població de Merano, enclavat al cor de la regió del Tirol Italià. Als peus
del riu Adige, Merano va ser una important població balneària que havia estat freqüentat per
la mateixa emperadriu Sissí.

Seguirem ruta ja entrant a la banda italiana de Suïssa, els Grisons, tot travessant la preciosa
Vall Engadine, un meravellós Parc Nacional famós pels seus llacs i boscos que anirem
trobant al llarg de la nostra ruta.

Dinarem en un restaurant en ruta, i ja per la tarda continuarem tot seguint el riu Inn, un
conegut afluent del Danubi. Al final de la tarda arribarem a la famosíssima població balneària
de Sant Moritz, on passarem les dues nits següents. Sopar i nit al hotel.

Dia 4t

29/SET ST.MORITZ – COLL DE MUNTANYA BERNINA –
TELEFÈRIC AL PIC DIAVOLEZZA - ST.MORITZ

Avui visitarem els cims dels Alps Suiss-italians. Un cop esmorzats al bufet de l’hotel, sortirem
amb el nostre autocar en un recorregut de uns 20 quilometres que ens portarà als peus de la
muntanya Diavolezza. Allà agafarem un telefèric que ens pujarà fins gairebé als 3.000
metres d’altura del pic Diavolezza, on es troba un balcó panoràmic d’on es gaudeixen de les
vistes dels cims més alts de la zona. Un enorme glaciar es pot veure al peu mateix del
mirador.

De retorn al autocar, continuarem una mica més amunt per veure el Llac Blanc, un llac d’alta
muntanya emplaçat a gairebé 2000 metres d’alçada. Tornarem a Sant Moritz per dinar. Per
la tarda, farem una passejada per els voltants, i tindrem temps per gaudir del bonic ambient
de la població . Sopar i nit al hotel.

Dia 5è
30/SET ST.MORITZ – LLAC DELS QUATRE CANTONS – TREN
CREMALLERA RIGI KULM I VAIXELL A LUZERNA
Esmorzar bufet a l’hotel i sortida en direcció al centre del país. Recorrerem la regió dels
Grisons, la part Suïssa de parla italiana, fins a la població de Chur, on enllaçarem amb
l’autopista central que ens portarà cap al cor del país, el llac dels Quatre Cantons. Aquí es
on històricament va néixer Suïssa, l’escenari de la llegenda de Guillem Tell. Recorrerem el
llac i dinarem en un restaurant en un del poblets de la zona.

I per la tarda agafarem el tren cremallera de Rigi Kulm, per arribar al mirador localitzat a
gairebé 2000 m. des d’on es gaudeix de la millor vista del llac i dels entorns. Baixarem amb
telefèric, cap a un altre poble, Weggis, on prendrem un vaixell per fer la part final del llac fins
a la preciosa i històrica ciutat de Luzerna. Aquí passarem les darreres dues nits del viatge,
en un hotel al centre de la ciutat. Instal·lació i sopar a l’hotel, i al vespre anirem a fer un
passeig per veure i travessar el famós pont de Luzerna. Nit al hotel.

Dia 6è

01/OCT LUZERNA – INTERLAKEN – RUTA DELS SALTANTS
D’AIGUA – LUZERNA

Esmorzar bufet al hotel. Sortida cap a Interlaken. Avui explorarem la part central del país, a
Interlaken i els seus voltants. Sortint de Luzerna anirem cap a la famosa població d’estiueig
localitzada entre dos llacs, Interlaken. Des d’aquí farem la ruta de les cascades, una
carretera on successivament anem descobrint majestuosos salts d’aigua. Primer pararem a
Lauterbrunnen, petit poblet a les afores del qual trobem la primera de les cascades, la
Staubachfall, que en forma de cua de cavall fa un salt de prop de 300 m. d’alçada.
Continuarem més cap amunt per arribar al segon salt d’aigua, la imponent
Trummelbachfalle. Per visitar-la, agafarem un ascensor que ens portarà a la part superior i
d’allà anem baixant per unes escales excavades en les parets de la cascada que ens van
donant espectacular vistes de la caiguda d’aigua. I finalment, veurem la tercera de les
cascades, la Sefinenfall prop del poblet de Stechelberg.

Dinarem en un restaurant local, i per la tarda ens aturarem a Interlaken, on tindrem temps
lliure per voltar i visitar les nombroses botiguetes de records.

Retorn a Luzerna pel sopar i l’allotjament.
Dia 7è
02/OCT LUZERNA – CATARATES DEL RHIN – STEIN AM RHEIM ZURICH – APT. BARCELONA – ORIGEN
Esmorzar bufet i sortida cap a la població de Schaffenhausen, on es troben una de les
catarates més importants d’Europa: les catarates del Rhin. Tindrem oportunitat de voltar tota

la cascada, per veure-la desde diferents angles i apreciar tota la seva força i bellesa. La part
final, es fa per una espectacular escala oberta gairebé a tocar l’aigua. Una petita embarcació
ens travessarà de nou el riu cap al autocar.

Seguirem cap a la veïna població de Stein am Rhein, preciós poblet a la vora del riu, on
dinarem. I ja per la tarda, continuarem cap a Zurich, el centre financer del país. Farem una
passejada per el centre i fins a la vora del seu llac, per conèixer el més interessant de la
ciutat. I d’aquí, ja ens anirem al aeroport, on a les 20:35 agafarem el vol de tornada cap a
Barcelona. Arribats allà, tindrem un autocar que ens portarà de retorn cap als nostres pobles.
Arribada i fi de viatge.

PREU PER PERSONA:

1.985.-€ EN HABITACIÓ DOBLE
270.-€ SUPLEMENT INDIVIDUAL

INCLOU:
Trasllat dels nostres pobles a l’aeroport d’anada i tornada.
Vol Barcelona – Milà (taxes aèries i facturació equipatge inclòs).
Vol Zurich – Barcelona (taxes aèries i facturació equipatge inclòs).
Modern autocar amb aire condicionat i seients reclinables.
Estada 6 nits en confortables hotels 4* en habitacions dobles amb bany/dutxa.
Pensió completa tot el recorregut, amb aigua i vi en tots els àpats i cafè als dinars.
Totes les visites descrites, amb les entrades:
- Vaixell al Llac de Garda.
- Telefèric de Diavolezza anada i tornada.
- Excursió amb cremallera i telefèric a Rigi Kulm.
- Vaixell a Luzerna.
- Accés a les catarates de Trümmelbach i Rhin.
 Guia acompanyant durant tot el recorregut.
 Assegurança turística de viatge i de cancel·lació.
 Propines incloses.









NO INCLOU:
 Extres en hotels i restaurants.

