SUÏSSA

6 DIES DEL 6 AL 11-07-2018

Dia 5º: HASLITAL-GRIMSEL-GLACIAR DEL RODANO-ZERMATT-TASCH
Esmorzar a l'hotel i sortida cap al port de Grimsel, entrant en el Cantó de Wallis. Començarem les rampes del port de La Furka,
arribant al Mirador, per accedir a la glacera del Roine i introduir la gruta cavat en el gel, sorprèn el color blau de la mateixa. Seguirem
el curs del riu amb l'espectacular paisatge de la vall de Goms, fins arribar a Visp per entrar a la vall de Zermatt. Dinar a l'hotel a Täsch.
A la tarda arribem a Zermatt amb tren i gaudirem del magnífic ambient de la població amb les seves cases de fusta, sense cotxes està
prohibits el trànsit d'ells. Possibilitat d'ascendir en tren de muntanya a la Gornergratt, davant de la glacera del mateix nom i amb una
vista magnífica sobre el Matterhorn, la més famosa de les muntanyes suïsses i Monte Rosa. Tornar a Täsch. Sopar i allotjament a
l'hotel.

EL PREU INCLOU:
• Billet AVIó, classe Turista, I TAXES
• Assegurança d’anulació de viatge, excepte malalties cròniques o
preexistents.
• Allotjament H. Panorama Hasliberg (Meiringen) i
Wellcome (Täsch)
• Pensió completa
• Excursions segons programa.
• Entrades a monuments, visites amb guies locals, segons
programa.
• Guia acompanyant en destí.
• IVA inclòs.

Dia 6º: TASCH-ILLES BORROMEAS-MALPENSA-BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. Tornarem per la vall del Roine, per passar al port del Simplon en direcció a Itàlia. Entrarem per Domodosola,
arribant a Stresa, ciutat a la vora del llac Maggiore, amb construccions hotel de principis del segle XX. En vaixell arribarem a la Isola
Bella, la més gran de les Illes del golf Borromeo, propietat de la família del mateix nom, que durant segles ha tingut generals,
Cardenals, empresaris, i San Carlos, el patró dels banquers. Visitarem el Palau, així com els jardins, beneficiat pel microclima especial
del lloc, que permet la convivència de flora tan dispars com els avets i les palmeres. Després de la visita, ens dirigirem a l'illa de
pescadors, on anem a caminar a través de seus estrets carrerons. Després del migdia tornarem en vaixell a la costa, a Pallanza, per
dinar. A la tarda farem una parada en la població d'Orta, San Giulio, en què sembla que els personatges de Fellini han d'aparèixer
darrere de cada cantonada. En un termini raonable que seguirem a l'aeroport de Malpensa l, de sortir en vol regular de Vueling a
20.55 de retorn a Barcelona, aquí la guia que acompanya s’acomiadarà. Arribada a Barcelona a les 22.30 H.

EL PRECIO NO INCLOU:
• Habitació Individual: 165 €
• Tot el que no descriu el programa

turisme@fatec.cat www: fatec.cat

Al efectuar reserva pagament dipòsit: 400 €
10.04.2018, pagament 2º dipòsit ….: 400 €
Pagament abans del

04.06.2018: 450 €

PREU PERSONA 1.250,00 €

Servei ofert per Voltamon Tours, S.L.(cif. B-66527847) als clients de Turisfatec fins al 31-12-2018 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.

SUÏSSA

6 DIES DEL 6 AL 11-07-2018

Dia 1° (Divendres): BARCELONA-GINEBRA-LAUSANA-GRUYERES-MEIRINGEN/HASLIBERG
Recollida en autocar a les 4:30 H, trasllat a l'aeroport del Prat, T1, sortir en vol regular de Vueling a 07.00 a Ginebra. Arribada a les 08.40 H, allà ens recollirà la guia que ens
acompanyarà durant tot el circuit i allotjament a l'autocar que ens portarà fins el districte internacional de Ginebra, on podem veure des de fora la seu de la Creu Roja
internacional i l'edifici de l'ONU. Anirem al centre de la ciutat, al costat del llac, on veurem el famós Jet d ' Eau, els parcs de la Rive Gauche, el Grange i les aigües de vida, el
rellotge floral i a la ciutat vella, l'Església Ortodoxa Russa, la paret dedicada a la reforma , l'Ajuntament i els seus canons, la catedral del qual Calvin imposada la reforma
Protestant. Després del migdia continuarem el nostre viatge a Lausana, on ens anem a dinar i prendre un passeig pel centre històric, amb el castell, l'escola de Berna, la catedral,
des d'on tenim una vista magnífica sobre la ciutat i el llac, les escales de mercat. Continuarem el nostre viatge a Gruyères, la ciutat medieval que dóna nom al formatge més
famosos i arribar més tard de tarda a l'hotel a Hasliberg, amb unes vistes impressionants davant el massís de Wetterhorn. Sopar i allotjament a l'hotel
Dia 2°: HASLIBERG-ALPENTOWER-GORGUES DEL AAR-MEIRINGEN-HASLIBERG
Estada en pensió completa. Al matí ens durà a terme un augment de les góndoles de la Alpentower, a 2245 metres amb una vista meravellosa sobre 401 crestes dels Alps centrals
per sobre els 3000 metres, la Titlis a l'Eiger, ser capaç de fer un recorregut a peu entre la Mägisalp, on Veurem la manera de vida dels pastors amb les vaques en les àrees de
pastura als prats de la BIDMI i l'hotel. La tarda que la dediquem a Meiringen, on travessarem la congosts del riu Aare, podrem veure la cascada de Reichenbach, on Cona Doyle
posat la lluita de Sherlock Holmes amb Moriarty i caminarem per la població, tornant a l'hotel a l'última hora de la tarda.
Dia 3º: HASLIBERG-BERNA-TRUMMELBACH-INTERLAKEN-HASLIBERG
La seva estada a l'hotel en mitja pensió. Al matí sortirem a Berna, la capital Confederal on vam fer una visita de la ciutat, amb carrers típics amb Windows adornada amb geranis,
les fonts medievals, la Torre del rellotge amb el carilló, el Parlament, la catedral i la fossa de l'ós Que donen a la ciutat el seu nom... Després del migdia tornarem a Oberland
bernés, Dinant en Restaurantge davant el llac de Thun. A la tarda entrem a la vall de Lauterbrunnen, als peus de la Jungfrau, i visitar les cascades interiors de Trümmelbach,
probablement el fenomen natural més destacat a Suïssa i tindrem temps lliure a Interlaken abans de tornar a l'hotel.
Dia 4°: HASLIBERG-CATARATAS DEL RHIN-ZURICH-LUCERNA-LLAC DELS QUATRE CANTONS
La seva estada a l'hotel en mitja pensió. Al matí, deixarem el port de la Substen, amb la vista a la glacera de Stein, entrant a la Suïssa central. Continuarem vorejant el llac de les
quatre cantons, al seu costat oriental per continuar cap a la variant de Zuric i arribada a prop de la frontera alemanya, on el Rhin superi una alçada de 20 metres, quan la seva
amplada arribi als 150 metres Zug , donant lloc a una espectacular cascada, que veurem des dels miradors de Neuhausen. Després del migdia continuarem per viatjar a Zuric, la
capital econòmica de Suïssa, en què anem a fer un passeig pel seu centre històric, la catedral, el Niederdorfstrasse, Lindenhof, Bahnhofstrasse i Paradeplatz, el centre financer de
la Confederació. Després de dinar a continuació el restaurant a Lucerna, la més bella de les ciutats suïsses, en la qual farem un recorregut per la ciutat, amb la seva tranquil·les
places i carrerons, Kornmarkt, Hirschenplatz, Weinmarktplatz, els ponts de fusta, les esglésies de la Jesuïtes i Franciscans i ens farà un viatge en vaixell pel llac de les quatre
cantons a Hergiswil, des de on tornem en autocar a la Haslital.

