Dia 1r.

21/JUNY

GIRONA – GINEBRA – NYON – DIVONNE

Sortida aviat al matí dels nostres pobles cap a l’autopista francesa en direcció cap a la
capital de la Suïssa francesa, la ciutat de Ginebra. Dinarem en ruta, poc abans d’arribar.
Farem una passejada per la ciutat antiga i veurem també els seus bulevards plegats de
comerç de luxe alternant amb seus d’organismes internacionals, com el Palau de l’ONU
que veurem de l’exterior. Veurem també els preciosos jardins a la vora del Llac Leman, i
el seu cèlebre rellotge de flors i el gran sortidor d’aigua que s’eleva al mig de l’aigua.

Seguirem per la carretera a la vora del llac amb esplèndides vistes del paisatge, i
arribarem fins a la veïna Nyon, antiga població coneguda actualment per ser la seu de la
UEFA. Petita parada, i última part del recorregut d’avui per arribar a l’hotel, ubicat al costat
francès de la frontera, a la població de Divonne les Bains. Sopar i nit al hotel.
Dia 2n.
22/JUNY
DIVONNE

DIVONNE – TELEFERIC GLACIER 3000 – MONTREUX –

Esmorzar bufet a l’hotel i sortida cap a les muntanyes dels Alps. Anirem recorrent el llac
Leman fins arribar a l’estació d’esquí de “Les Diableretes”. Agafarem un telecabina fent un
espectacular recorregut d’uns 10 minuts que ens portarà fins al cim, a gairebé 3.000m
d’altura, on es troba un glaciar que és esquiable fins al més de maig. Qui vulgui podrà
travessar el pont penjant de poc més de 100 m. Ens uneix amb el pic de Ses Rouges,
amb unes vistes impressionants sobre una bona part dels Alps i els seus cims principals.

De baixada, dinar en un restaurant dels entorns i a la tarda arribarem a la població
balneària de Montreux, on tindrem temps per passejar i gaudir de les meravelloses vistes
des del seu passeig a la riba del Leman. De tornada a l’hotel, farem una petita parada a
Laussana. Sopar i nit al hotel de Divonne

Dia 3r.
23/JUNY
NEUCHATEL

DIVONNE – GRUYERES – MURTEN –TOUR DE CHAUMONT –

Esmorzar bufet a l’hotel i sortida cap a l’encantador poble suís de Gruyeres, que dóna
nom al formatge que s’hi elabora. Tindrem temps per passejar pel poble i qui ho vulgui,
podrà comprar formatge. La següent parada serà a la propera Murten, un altre poblet en
aquest cas a la vora del llac Murten.

Dinarem al mateix poble i desprès de la visita, continuarem cap a la torre panoràmica de
Chaumont. Des d’aquí dalt, si el dia és bo, gaudirem d’una extraordinària vista dels llacs
de Murten i Neuchatel. Al baixar, pararem a Neuchatel, preciosa ciutat universitària on van
néixer les xocolates Suchard i Milka. Tindrem temps per passejar per el centre, i a la hora
indicada, sortirem cap al hotel. Sopar i nit al hotel.
Dia 4t.

24/JUNY

DIVONNE – PEROUGES – LYON - GIRONA

Sortida de Divonne a ben esmorzat, anant per autopista francesa cap a Lyon. De camí,
farem parada al petit poble de Perouges, considerat un dels més bonics de França.
Continuació cap a Lyon, on a l’arribar pujarem al mirador de Notre Dame de Fourvieres,
des de on s’admira una preciosa vista de la ciutat. Farem un recorregut amb l’autocar per
descobrir la ciutat, tant la part moderna com la antiga. Dinarem a Lyon i per la tarda,
continuació cap a Girona. Arribada al vespre i fi de viatge.

PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE:
SUPLEMENT INDIVIDUAL:

795.-€
160.-€

INCLOU:
- Modern autocar amb seients reclinables i aire condicionat.
- Despeses de xofers, pàrquings i autopistes.
- Estada en confortable hotel 3* en habitacions dobles amb bany/dutxa.
- Trajectes amb autocar des de l’inici fins el final del viatge.
- Règim de pensió completa tot el viatge indicat.
- Aigua i vi inclòs en tots els àpats i cafè als dinars.
- Assegurança de viatge i de cancel·lació.
- Guia professional acompanyant tot el viatge de Rigatours.
- Entrades en monuments, activitats i museus indicats com inclosos a l’itinerari.
- Taxa turística d’estada a l’hotel.
- Iva i impostos.
- Pujada en el telefèric Glacier 3000.
- Propines.

NO INCLOU:
- Servei de maleters als hotels.
- Extres en hotels i restaurants.
- Altres serveis no indicats.

NOTA: L’ITINERARI ÉS A TÍTOL INDICATIU, PODENT VARIAR L’ORDRE DE LES SEVES VISITES
SENSE DEIXAR DE VEURE O VISITAR RES DEL QUE ES TROBA A L’ITINERARI.

