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20 AGOST (Dijous):  PUNT D’ORIGEN – BARCELONA - ZURICH - CASCADES DEL RHIN - 
BERNA 

Trasllats a l’aeroport del Prat per sortir en vol 
directe a les 07’10 h cap a Zurich. Arribada a les 
09’00h. Trasllats cap al centre i visita guiada 
d’aquesta ciutat, capital bancària més important del 
món i seu de les principals corporacions  del país, 
conservant el seu tipisme a la vora del llac. Dinar. 
Sortida cap a Shaffahusen, on realitzarem el 
passeig en vaixell en audio-guia per les 
impressionants Cascades de Rhin, gaudirem d’unes 
meravelloses vistes. Sopar i allotjament. 
 
21 AGOST (Divendres): BERNA  

Esmorzar. Visita guiada de dia complet de la ciutat, capital de la confederació Helvètica, d’arquitectura 
medieval, les seves fonts i els seus ponts, Catedral gòtica,  torre Zytglock i el seu fascinant “Fosso dels 
Ossos”.  Dinar. Tarda lliure per realitzar algunes compres. Sopar i allotjament a l’hotel. 
 
22 AGOST (Dissabte): BERNA – LUCERNA – 
BERNA 
Sortida cap a Lucerna i visita de la ciutat al costat 
del “Llac dels Quatre Cantons”, el casc antic, el 
seu famós pont de fusta, i altres indrets 
meravellosos. Dinar. A la tarda realitzarem un 
mini-creuer pel llac dels quatre cantons 
durant 1 hora. Gaudirem de l’ambient d’aquesta 
ciutat, Seu de  la  Rolex. Retorn a l’hotel. Sopar i 
allotjament. 
 
 23 AGOST (Diumenge): BERNA – INTERLAKEN - CASCADES TRÜMMELBACH i cremallera a 
la Vall de GRINDELWALD - GINEBRA 
Esmorzar. Visita a les Cascades de Trümmelbach i la Vall d’origen glacial de Grinderwald. Presentació a 
l’estació de Lauterbrunnen per sortir cap a Wengen. Dinar al Restaurant-Hotel Bernerhof de Wengen. 
Temps lliure. A les 16’03 h descens en tren cap a Lauterbrunnen. Arribada 16’21 h Continuació de la 
ruta fins arribar a Interlaken, recorregut per aquesta bonica ciutat situada entre dos llacs, temps lliure. 
Retorn a l’hotel. Sopar i allotjament. 

 
24 AGOST (Dilluns): GINEBRA - GRUYÈRES – 
LAUSANNE - GINEBRA 
Esmorzar. Sortida i visita de Gruyères, pintoresca població 
mundialment coneguda pels seus formatges, visita a una 
granja de formatges. Dinar a Lausanne.  Recorregut 
panoràmic per la ciutat, seu del Comitè olímpic 
Internacional. Sopar i allotjament a l’hotel.  
 
 
 
 

 



25 AGOST (Dimarts): GINEBRA – BARCELONA – PUNT D’ORIGEN 
Esmorzar. Visita a l’ONU, (Oficina de les Nacions Unides). A continuació trobada amb el guia per visitar 
la ciutat de Ginebra amb el seu llac i el famós “Jet d’Eau” (140 m),etc. Dinar. Trasllats a l’aeroport per 
sortir en vol directe a les 18’25 h cap a Barcelona. Arribada a les 20’00 h i trasllats cap al punt d’origen. 
 
 
PREU PER PERSONA:   1465 € + Taxes  108 € 
Suplement hab. individual:     345 € 
 

 
SERVEIS INCLOSOS:  
 
- Trasllats Punt d’Origen – aeroport del Prat – Punt d’origen 
- Vol BCN – Zurich / Ginebra – BCN Cia 

Vueling, facturació 1 maleta 23 kgs per 
persona. 

- BUS PRIVAT PER CIRCUIT  
- 3 Nits Hotel 3* a Berna i 2 nits 

Hotel 3* a Ginebra 
Taxes de sejour incloses 

- Estada en règim de pensió 
completa 

- Expert guia acompanyant  
- Entrades a la ONU,  Trummelbach i 

cascades del Rhin amb recorregut en 
vaixell, visites guiades a Ginebra, Berna 
i Lucerna, visita de Gruyeres, 
cremallera d’alta muntanya a 
Grindelward i mini-creuer pel llac 
dels quatre cantons. 

- Assegurança assistència en el viatge. 
 

OPCIONAL:  Assegurança cancel·lació: 35 €  
L’assegurança de cobertura de despeses de cancel·lació, només cobreix causes de força major ben 
justificades  i no contempla malalties preexistents. En cas d’estar interessats, s’haurà de pagar en el moment 
de fer el dipòsit.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


