LA GRAN AVENTURA A SUISSA
ESPECIAL FAMILIES AMB ADOLESCENTS I JOVES

La Gran Ruta dels Trens de Muntanya

Suïssa és mundialment famosa pels espectaculars trens i telefèrics que pugen als cims
alpins més bonics. Obres mestres de l'enginyeria que permeten gaudir de la natura
més extraordinària dels Alps. Aquest viatge inclou tots els millors: la Jungfrau, el
Titlis, el Gornergrat a Zermatt i Rigi, la reina de les muntanyes. A més dormireu en
encantadors pobles alpins com Grindelwald i Zermatt. I acabareu el viatge en
Luzerna, una de les ciutats amb més encant de tot Europa, a les ribes del Llac dels 4
Cantons.

Per què ens agrada?
1. Teniu inclós el Tren a la Jungfrau, l'estació més alta d'Europa (3.454 metres)
2. Viatjareu de Davos a Zermatt amb el famós Tren Panoràmic "Glacier Express"
3. Excel·lents hotels i els millors trens de muntanya de Suïssa ja reservats i inclosos.

ITINERARI

Dia 1 Vol a Suïssa
A l'hora indicada presentació al vostre aeroport d'origen. Tràmits de facturació i
embarcament en vol amb destinació a Zurich. A l'arribada recollida de l'equipatge i
sortida amb tren des del mateix aeroport cap a Davos. El viatge creua els bonics
paisatges de Suïssa i us deixarà al cor dels Alps Suïssos en poc més de dues hores i
mitja. Check-in i nit a l'Hotel Ameron Resort 4 * o similar a Davos.
Dia 2 El Glacier Express
Esmorzar i sortida des de Filisur amb el Glacier Express, un dels viatges en tren més
espectaculars del món. El viatge dura unes 7 hores i és, simplement, espectacular ja
que es realitza amb un tren especial amb grans finestrals i seients molt confortables
(reserva inclosa) que permeten gaudir de paisatges increïbles. Glaceres, llacs, gorges i
passos de muntanya de gran alçada permeten gaudir, no només de vistes superbes,
també dels grans èxits tècnics dels enginyers de muntanya suïssos. El viatge acaba a
Zermatt, als peus del Matterhorn, la muntanya més bonica del món. Check-in i nit a
l'Hotel Butterfly 3 * de Zermatt.
Dia 3 Excursió al Gornergrat
Avui, després de l'esmorzar, teniu inclosa la pujada en el famós tren cremallera
vermell que porta des del centre de Zermatt fins al cim del Gornergrat. Situat a més
de 3.000 m. d'alçada és un dels millors miradors dels Alps. Es veu sencer el massís
del Monte Rosa amb les seves glaceres, els cims de Castor i Polux i, sobretot,
l'inigualable Muntanya Cervino o Matterhorn, la muntanya més bonica del món. El
descens en cremallera és tan bonic com la pujada. La tarda la podeu aprofitar per
prendre algun altre dels telefèrics que pugen als cims que envolten el poble (teniu un
descompte del 50%) o per passejar per la bonica població. Nit a Zermatt.
Dia 4 Zermatt-Grindelwald
Esmorzar i sortida de Zermatt amb destinació a Interlaken. Un viatge, creuant els
Alps, de poc més de 2 hores. Interlaken es troba entre dos llacs i als peus de la
Jungfrau, el que la converteix en una de les ciutats més famoses de Suïssa. Preneu
després un petit tren local que us portarà al què, sens dubte, és un dels pobles més
bonics de Suïssa, Grindelwald. Amb els seus xalets de fusta entre prats i les vistes
fantàstiques a la cara nord de l'Eiger, és un lloc meravellós per passejar i gaudir de les
vistes. Check-in i nit a l'Hotel Steinbock 3* de Grindelwald.
Dia 5 Excursió a la Jungfrau

Esmorzar. Avui teniu inclosa una de les excursions alpines més espectaculars del
món, l'ascensió al cim de la Jungfrau. Des de Grindelwald es pot pujar amb tren
cremallera al Kleine Scheidegg o amb el nou telefèric Eiger Express. La resta del
viatge és un veritable repte d'enginyeria amb un tren que puja per un túnel de 7 km.
excavat a la roca, fins a l'estació de tren més alta d'Europa (3.454 m. d'altura). Al cim,
els miradors sobre l´alt món alpí, les glaceres i els cims de més de 4.000 m. permeten
gaudir de vistes fabuloses. És un viatge extraordinari. Nit a Grindelwald.
Dia 6 Grindelwald-Lucerna
Esmorzar i sortida amb el Interlaken-Luzern Express, un bonic tren panoràmic que
recorre en menys de dues hores el camí entre les dues ciutats passant per cinc llacs.
Dediqueu la resta del dia a gaudir de Luzerna, una de les ciutats amb més encant de
Suïssa. Si fa bo una excursió molt bonica (que teniu inclosa) és prendre un vaixell pel
llac de Luzerna i després pujar amb tren cremallera o amb telefèric a la muntanya
Rigi, la reina de les muntanyes. Check-in i nit a l'Hotel Holiday Inn Express 3 *, a
Lucerna-Kriens.
Dia 7 Excursió al Titlis
Avui teniu inclosa l'excursió a l'espectacular Muntanya Titlis. Primer cal agafar un
tren fins a Engelberg, punt d'origen del telefèric que puja al Titlis. Es tracta del
Rotair, un telefèric circular que, donant voltes sobre si mateix, us portarà fins a una
alçada de 3.030 metres per disfrutar dels magnífics paratges alpins que poden
gaudir-se en la zona. A més podeu gaudir de la glacera del cim visitant la cova de gel i
usant el telecadira "Ice Flyer" inclòs en el preu i que proporciona uns punts de vista
únics. Podeu tornar a Lucerna quan us vingui de gust ja que hi ha trens directes cada
hora que cobreixen el trajecte en 64 minuts. Nit a Lucerna-Kriens.
Dia 8 Vol de Tornada
Esmorzar i temps lliure per continuar gaudint de Luzerna i els seus voltants fins al
moment de prendre el tren destinació a l'aeroport de Zurich. Hi ha diversos trens
cada hora i el trajecte us deixa al mateix aeroport en poc més d'una hora. A l'arribada
a l'aeroport, tràmits de facturació i sortida en vol de tornada al vostre aeroport
d'origen. Arribada i final del viatge i dels nostres serveis.

RESERVEU TRANQUILES
•

Podeu reservar la vostra plaça pagant només 100 Euros.

•

Podeu anul.lar la vostra reserva 2 mesos abans sense Despeses de
Cancel·lació.

•

Si el vostre país de destinació tanca al turisme recuperareu tot el que heu
pagat.

•

La nostra assegurança d'anul·lació cobreix les Despeses de Cancel·lació si no
podeu viatjar per positiu en COVID, per haver de guardar quarentena, per
declaració d'estat d'emergència i per més de 20 altres causes.

El preu de "La Gran Ruta dels Trens de Muntanya" inclou
•

Vols a/t directes de Barcelona o Madrid a Zurich amb SWISS.

•

Taxes d'aeroport, suplement de combustible i 1 maleta facturada per persona.

•

7 Nits en els hotels indicats segons itinerari amb esmorzar inclòs.

•

Tots els trajectes de tren esmentats en Segona Classe (Swiss Pass de 8 Dies).

•

Reserva de plaça en el Tren Panoràmic Glacier Express.

•

Excursions de Muntanya indicades: Titlis, Gornergrat, Jungfrau i Rigi.

•

Swiss Museum Pass amb entrades a més de 500 Museus de tota Suïssa.

•

50% de Descompte en Telefèrics arreu de Suïssa.

•

Transport públic a les ciutats de Suïssa.

El preu no inclou
•

Opcionalment podeu viatjar en Primera Classe amb un suplement de 199
Euros per persona.

•

Opcionalment podeu contractar pels trams que desitgeu el transport
d'equipatge (porta a porta). També des de/fins a l'aeroport de Zurich.

•

Taxa Turística local (per persona i nit) a pagar en destí: Davos (5,90 Francs),
Zermatt (3 Francs), Grindelwald (4,75 Francs), Luzerna (2,90 Francs).

