
SUÏSSA
Del 12 al 17 d'agost 2021 6 dies

SUÏSSA és un país petit de gran
cultura i paisatges únics.

Les seves ciutats tenen barris medievals amb
monuments com la Torre del rellotge Zytlogge a
Berna i el pont de fusta de Lucerna, el més antic
d’Europa. 
L’os símbol de la ciutat de Berna. La fosa dels
ossos és una de les atraccions més importants.
Ginebra, vorejada de muntanyes dels Alps, la
ciutat té vistes espectaculars al Mont Blanc.
Alberga la seu de la ONU d’Europa i la Creu Roja. 
Navegarem per el llac dels quatre cantons,
gaudirem de les vistes de les Cascades del Rhin i
viatjarem en cremallera per la vall de
Grindelwald. 
La gastronomia de suïssa: la raclette plat suís per
excel·lència. La xocolata. Els formatges “ Le
Gruyère” Exquisit.      

                                      Suïssa us espera... 

SUÏSSA

1.438 € + tax



12 AGOST (Dijous) 
PUNT D'ORIGEN  –  BARCELONA - GINEBRA
Trasllat a l’aeroport del Prat, per sortir en vol a les 07'10 h amb
destinació Ginebra. Arribada a les 08'50 h i trasllat cap a l'ONU
(Oficina de les Nacions Unides) per realitzar la interessant visita
guiada del seu interior. Dinar. A la tarda, visita guiada de
Ginebra, situada al voltant del llac Lemán, on podorem admirar
el seu famós "Jet d'Eau"  (140m d'alçada), el bonic rellotge de
flors i recorregut pel casc antic. Sopar i allotjament a l'hotel.

13 AGOST (Divendres)
GINEBRA - GRUYÈRES - LAUSANNE - MEIRINGEN
Esmorzar a l’hotel. Sortida a 1ª hora del mati cap a Lausanne.
Recorregut panoràmic pel centre d'aquesta ciutat. Dinar en
restaurant. A la tarda, visita de Gruyères pintoresca població
mundialment coneguda pels seus formatges, visita a una granja
de formatges, Continuació cap a Meiringen, acomodació a
l'hotel. Sopar i allotjament.

14 AGOST (Dissabte)
MEIRINGEN - BERNA - MEIRINGEN
Després d’esmorzar, sortida cap a Berna, capital de la
Confederació Helvètica. Visita guiada d'aquesta ciutat,
d'arquitectura medieval, les seves fonts i els seus ponts,
Catedral gòtica, torre Zytglock i el seu fascinant "Fosso dels
Ossos". Dinar en restaurant. Tarda lliure per passejar i gaudir de
l'ambient de la ciutat o realitzar algunes compres. Retorn a
Meiringen, sopar i allotjament.

15 AGOST (Diumenge)
MEIRINGEN - LUCERNA - MEIRINGEN   
Esmorzar, Sortida cap a Lucerna. Visita amb guia local
d'aquesta ciutat situada 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 del Quatre Cantons. Gaudirem de l'ambient
d'aquesta ciutat, seu de la Rolex. Retorn a l'hotel, sopar i
allotjament.

SUÏSSA



16 AGOST (Dilluns)
MEIRINGEN - INTERLAKEN - CASCADES TRÜMMELBACH i
cremallera a la Vall de GRINDELWALD - MEIRINGEN
Esmorzar. Sortida en direcció a Interlaken. 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 Bernerhof de Wengen. Temps
lliure, Descens en tren cap a Lauterbrunnen i continuació en
autocar cap a Interlaken. Recorregut per aquesta bonica ciutat
situada entre dos llac. Retorn a l’hotel. Sopar i allotjament.

17 AGOST (Dimarts)
MEIRINGEN - CASCADES DEL RHIN - ZURICH -BARCELONA -
PUNT D'ORIGEN
Esmorzar. Sortida cap a Schaffhausen, on realitzarem el passeig
en vaixell en audio-guia per les impressionants Cascades del
Rhin, on gaudirem d'unes meravelloses vistes. Continuació cap
a Zurich, on tindrà lloc el dinar. A la tarda, realitzarem una 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. Trasllat a l'aeroport de Zurich per
sortir en vol a les 20'25 h cap a Barcelona. Arribada a les 22'15 h
i trasllat al nostre punt d'origen.

FINAL DELS NOSTRES SERVEIS

SUÏSSA



Comercial Girona i Barcelona
(Montse Thomas) 674 447 596

Comercial Lleida i Tarragona
(Sònia Barata) 660 191 514

Rambla Nova 39, Igualada

viatjaliadestins.cat

938 017 892

info@viatjaliadestins.cat

Vols Barcelona-Ginebra/Zurich-Barcelona. 

1 Nit Hotel 3* a Ginebra
4 Nits Hotel 4* a Meiringen
Estada en Pensió completa, 
Totes les visites descrites a l’itinerari
Entrades: O.N.U., Cascades Trummelbach, Cremallera
a Grindelwald, cascades del Rhin, creuer llac quatre
cantons i Gruyeres.  
Autocar privat durant tot el circuit, grup reduït amb
seients assignats per mantenir distància seguretat
Guia acompanyant de Viatjalia i guía local
Servei de radioguia, a fi de garantir la millor audició i
distància social.
Trasllats aeroport - hotel - aeroport.
Trasllats punt d’origen – aeroport – punt d’origen 

Assegurança d'assistència i cancel.lació amb       
 cobertures per la Covid-19

       Facturació 1 maleta 20kg

Dte. – 30 € per no utilitzar aquest servei

SERVEIS INCLOSOS

Suplement habitació individual : 232 €

   

SERVEIS OPCIONALS

1.438 € + 108 € tax (en base 25 pax)

PREU PER PERSONA

D.N.I. en vigor
CERTIFICAT DE VACUNACIÓ O PCR NEGATIU. 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA


