
SUÏSSA EN FAMÍLIA

Autoruta de 655 km – Ideal per a famílies

Suïssa es cobreix d’un 

immens mantell verd a 

l’estiu. L’encant natural dels 

Alps, es barreja amb l’encant 

dels seus bucòlics poblets i 

l’encant de les ciutats 

tranquil·les, plenes de 

museus i activitats per a tota 

la família. Es un país que es 

pot recórrer fàcilment en 

tren (alguns d’ells 

panoràmics) o en cotxe com 

en aquesta ruta que et 

proposem. Una opció molt 

còmode si viatges amb nens 

és allotjar-te en un mateix 

allotjament i fer excursions 

des d’allà, tenim mil idees 

per oferir-vos! 

Viatge de 7  dies
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ITINERARI

Dia 1. Barcelona - Zuric

Sortida en un vol amb destinació Zuric. Arribada a Zuric i recollida del cotxe
de lloguer a l'aeroport. Depenent de l'hora d'arribada, recomanem una
visita d'aquesta extraordinària ciutat amb recorregut al llarg del carrer
Höhenstrasse amb vistes als Alps i als el llac de Zuric. Si el temps ho
permet, pots viatjar a Adliswil per pujar en telefèric, al mirador Felsenegg i
gaudir de les vistes panoràmiques de la ciutat. Allotjament a l’hotel Sternen
Oerlikon 3*.

Dia 2. Zuric – Llac Constança - Zuric (120 km)

Esmorzar. Temps lliure per descobrir la ciutat. Recomanem: el rellotge de
l'església de Sant Pere, la famosa Banhofstrasse, el Limmatquai i les Cases
Gremials. A la tarda, pots fer una parada a les ribes del Llac Constança,
conegut també com "el mar suabi". Allotjament.

Dia 3. Zuric - Parc Infantil Starbie - Parc Zoològic Knie Kinderzoo - Museu de
la FIFA - Maienfeld (100 km)

Esmorzar. Avui tens moltes opcions per gaudir de les vacances amb la
família a Zuric i voltants. Per als més petits, recomanem la visita de la zona
lúdica interior Starbie que ofereix diverses atraccions com castells
inflables, tobogans, cotxes de pedals i molt més. Després, pots visitar el
parc zoològic Knies Kinderzoo a Rapperswil-Jona, on els nens poden
acaronar els animals o donar de menjar als micos. Per als aficionats de
futbol, seria perfecta la visita del Museu de la FIFA que t'explicarà tot sobre
el món de el futbol de manera interactiva. Continuació a el poble de Heidi,
Maienfield. Arribada i allotjament a l’hotel Swiss Heidi Hotel 3*.
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ITINERARI

Dia 4. Maienfeld - Lucerna (125 km)

Esmorzar. Des de fa dècades, Heidi porta fascinant els petits de tot el món
a Maienfeld podràs visitar la casa original de Heidi, així com gaudir del camí
que ella acostumaba recórrer. En el teu passeig, passaràs per dotze etapes
que expliquen la història de Heidi i Pere. Viatge a Lucerna. Arribada i
allotjament.

Dia 5. Lucerna - Grindelwald (90 km)

Esmorzar. Avui recomanem una pujada a l'impressionant Muntanya Pilatus. 

A l'estació alpina Fräkmüntegg t'espera el tobogan més llarg de Suïssa, de 

1.350 metres. Continuació cap al poble de Grindelwald, ubicat en una bella 

i verda vall als peus de l'impressionant escenari alpí amb la paret Nord de 

l'Eiger i el Wetterhorn. Fes un passeig per "First Cliff Walk", un camí circular 

espectacular de ponts penjants, on puges en telecabina a la terrassa 

assolellada de Mt. First. Allotjament a l’hotel Central Hotel Wolter 3*.

Dia 6. Grindelwald - Cataractes Trümmelbach - Harder Klum - Grindelwald

(80 km)

Esmorzar. Avui pots viatjar fins Trümmelbach, les cataractes subterrànies 

més grans d’Europa, ocultes a l'interior d'una muntanya. La vall de 

Lauterbrunnen, on s'ubiquen les cascades, és coneguda també com la "Vall 

de les 72 cascades“ pel gran nombre de salts de aigua que alberga. Entre 

ells pots visitar també les cataractes Staubbach, que cauen des d'una vall 

penjant de gairebé 300 metres d'alçada. A la tarda, recomanem una visita 

a la muntanya Herder Klum, amb un mirador excel·lent tant de la ciutat 

d’Interlaken com dels pics del voltant. Retorn a Grindelwald. Allotjament.

Dia 7. Grinderwald - Zuric – Barcelona (140 km)

Esmorzar. A l'hora convinguda, sortida cap a Zuric. Devolució del vehicle 

abans d’agafar el vol amb destinació Barcelona. Arribada i fi dels nostres 

serveis.
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SERVEIS

Serveis inclosos:

• Vol de Vueling (opcional), classe turista (reserves en classes especials)

per viatjar entre l’1 de maig i el 19 de juny, i del 21 d’agost al 25

d’octubre. Consulteu suplement per altres dates de sortida.

• Taxes aèries amb Vueling 55€.

• 7 dies de cotxe de lloguer grup B (Ford Fiesta o similar) amb km

il·limitats, taxes, assegurança a tercers, robatori i col·lisió amb

franquícia inclosos. Recollida i devolució del vehicle a l'aeroport de

Zuric. (consulteu suplement per millora de vehicle).

• Hotels indicats en la categoria indicada en habitacions estàndard.

• Règim d'allotjament i esmorzar.

• Assegurança de viatge.
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PREUS
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PREU PER PERSONA EN 
HABITACIÓ DOBLE DES DE 

PREU NEN DE 2 A 11 ANYS DES 
DE 

1.265€ 1.025€


