AVIO

SUÏSSA, 5 dies

+

DES DE
BARCELONA

DIA 1: (Diumenge) BARCELONA-MILA-ILLES BORROMEO

EL PREU INCLOU:

 Trasllat a l’aeroport de BCN en bus
(anada i tornada)
 Billet AVIO, classe Turista, i TASAS
 Seguro de anulación de viaje
 Alloja. H. Panorama Hasliberg
 Pensió completa
 Excursions segons programa.
 Entrades a monuments, visitas amb
guies locals, segons programa.
 Guia acompanyant des de Barcelona
 IVA inclos.
 Grup mínim 35 persones
 Grup 25/29 persones: + 80 €
 Grup 30/34 persones: + 40 €

EL PRECIO NO INCLOU:

 Habitació Individual: 160 €
 Tot el no descrit en el programa

Presentació a les 05:20h a l’aeroport d’El Prat, Terminal 1 per sortir en vol regular de Vueling a les 07.20h destí Milà Malpensa. Arribada a
les 08.55h. L’autocar ens portarà a Stresa, preciosa ciutat a la bora del llac Maggiore . En vaixell ens dirigirem a l’Isola Bella, la més gran
de les illes del golf Borromeo, propietat de la família del mateix nom, i Sant Carles, el patró dels banquers. Visitarem el palau, així com els
jardins, beneficiats per el especial microclima, que permet la convivència de flora tan dispar com avets i palmeres. Visitarem l’illa dels
pescadors, Camionarem pels estrets carrers i dinarem. Retornarem en vaixell a Baveno, per continuar en autocar cap el port del Simplón, ja
Suïssa, arrivant a Tasch a darrera hora de la tarda. Sopar i allotjament a l’hotel.
DIA 2: TASCH-ZERMATT-BERNA-HASLIBERG/MEIRINGEN
Esmorzar a l’hotel. Pel matí pujada en tren a Zermatt, famosa població alpina. Magnífic ambient de la població amb cases de fusta, sense
cotxes, està prohibit el tràfic. Possibilitat d’ascender en tren de muntana al Gornergratt (opcional),devant al glaciar i la magnífica vista del
Cervino, el més famós de les muntanyes suïsses. Regressarem al vall i dinar. Continuarem viatja cap a Berna, la capital confederal en la que
efectuarem una visita de la ciutat medieval la Torre del Rellotge i el seu carilló, el Parlament, la Catedral i el fossar dels Óssos que donan nom
a la ciutat. Al vespre arribada a l’hotel en Hasliberg, amb una impressionant vista del macís del Wetterhorn. Sopar i allotjament a l’hotel.
DIA 3: HASLIBERG-ALPENTOWER-TRUMMELBACH-INTERLAKEN-HASLIBERG
Estància a l’hotel en pensió completa. Al matí pujarem en telecabina a l’Alpentower, a 2245 metres amb vistes dels Alps Centrals per sobre
dels 3000 metres, des de el Titlis fins l’Eiger, (recorregut a peu entre el Mägisalp, fins els prats del Bidmi i després a l’hotel. Per la tarda, ens
dirigirem al vall de Lauterbrunnen, als peus de la Jungfrau, visitarem les cascades interiors de Trümmelbach, probablement el fenomen
natural més destacat de Suïssa. Despondrem de temps lliure en Interlaken, Retorn a l’hotel al vespre.
DIA 4: HASLIBERG-LUCERNA-LAC DELS QUATRE CANTONS-HASLIBERG
Estància a l’hotel en mitja pensió. Jornada dedicada a Lucerna, Kornmarkt, Hirschenplatz, Weinmarktplatz, els ponts de fusta, les esglésies
dels jesuïtes i dels franciscans. Després de dinar en restaurantn passeig en barco pel Llac dels Quatre Cantons fins Hergiswil, regressarem
en autocar a l’Haslital. En Meiringen atravesarem a peu les precioses Gorgues del riu Aar i dedicarem uns minuts a la imatge de Sherlock
Holmes, el detectiu que va donar vida a Conan Doyle i que va desaparèixer a la cascada de Reichenbach.
DIA 5: HASLIBERG-ZURICH-CATARACTES DEL RHIN-STEIN AM RHEIN-BARCELONA
Després d’esmorzar anirem a Zurich, la capital econòmica de Suïssa, passejarem pel seu centre històric, la Catedral, la Niederdorfstrasse,
Lindenhof, la Bahnhofstrasse y Paradeplatz, el centre financier de la Confederació. Després anirem a Stein am Rhein població amb fonts i
cases pintades. Dinar al restaurant. A la tarda, arrivarem a prop de Schaffhausen, on el Rhin supera un desnivell de 20 metres d’altura, i una
espectacular cataracta, miradors de Neuhausen. Arribada a l’aeroport de Zurich amb vol regular directe de Vueling a les 20:35 de retorn
a Barcelona. Arribada a les 22:25 hores.
Pago 1er. depósito 14.03.2017..: 350 €

Si voleu més información. Truqueu 932 150 233 FATEC
WWW:fatec.cat Adreça electrónica: fatec@fatec.cat

Pago 2º

depósito 30.05.2017..: 350 €

Pago 3º

resto

05.07.2017..: 350 €

Servei ofert per Voltamon Tours, S.L.(cif. B-66527847) als clients de Turisfatec fins al 31-12-2017 Turisfatec és aliena als termes i les condicions del servei ofert per Voltamon Tours, S.L. i,
per tant, no és responsable en cap cas de possibles incidències, perjudicis o conflictes que puguin derivar-ne de l’ús.

