
SUÏSSA 
EL COR DELS ALPS 

Del 3 al 12 de setembre 2023


PROGRAMA 
Diumenge 3 de setembre

Al matí, sortirem amb avió des de Barcelona cap a Ginebra. Des d'allí ens desplaçarem 
fins a Lausana per a instal·lar-nos en l'allotjament i realitzar un primer recorregut per la 
riba del llac Leman abans de sopar i descansar del viatge.


Dilluns 4 de setembre 
Després d’esmorzar ens mourem amb tren fins a Rochers de Naye, punt panoràmic de 
primer ordre sobre la regió. Des d'aquí descendirem a Montreux, antic enclavament 
balneari, i acabarem la jornada passejant per la ruta de la Corniche per a admirar el 
capvespre entre les geometries de les vinyes. Retorn a l'hotel per al sopar i el repòs. 


Dimarts 5 de setembre 
Jornada molt variada, que començarà amb un desplaçament fins Els Diablerets, des d'on 
realitzarem una fàcil caminada fins a la Terrasse d’Isenau, un esplèndid mirador sobre les 
glaceres. De tornada al vehicle continuarem la ruta cap a Gstaad, on visitarem el bell barri 
antic i seguirem el recorregut fins al poble de Gruyere, on farem la pausa del migdia. Ja a 
la tarda, entrarem al seu castell i centre medieval fins al capvespre. Retorn a Lausana per 
al sopar i el repòs.


Dimecres 6 de setembre 
Al matí ens traslladarem fins a Zermatt, deixarem les maletes a l'hotel, farem una pausa 
per a menjar i a la tarda ens dedicarem a descobrir aquest meravellós enclavament entre 
muntanyes fins a les últimes llums del dies. Sopar i el descans.


Dijous 7 de setembre 
Després de desdejunar agafarem el telefèric fins a Sunnegga per a realitzar el magnífic 
recorregut dels cinc llacs. Menjarem durant la ruta i ja a la tarda tornarem al poble per a 
sopar i reposar.


Divendres 8 de setembre 
Si el temps ens acompanya aquesta serà una de les jornades estrella del viatge perquè 
pujarem amb tren cremallera fins a Gornergrat per a admirar l'incomparable paisatge de 
l'arc alpí, i des d'allí descendir al llac Riffelsee. Breu pausa per a menjar i seguidament 
retorn al tren per a tornar a la vall, sopar i descansar.


Dissabte 9 de setembre 
Al matí remuntarem el Valais i canviarem de cantó en el Grimselpass, on farem una pausa 
per dinar. A la tarda continuarem fins a Interlaken per a instal·lar-nos a l'hotel i recórrer el 
poble fins al capvespre. Sopar i repòs.


Diumenge 10 de setembre 
Després de d’esmorzar, i segons les condicions meteorològiques, agafarem els 
remuntadors que ens portaran fins a Männlichen per a admirar les vistes panoràmiques 
des d’aquest mirador. Caminarem per fàcil sender fins a Kleine Scheidegg on dinarem. A 



la tarda ens aproparem al llac de Fallboden abans de tornar agafar el tren de baixada per 
tornar a Interlaken a sopar i descansar.


 
Dilluns 12 de setembre

Jornada dedicada a la vall de Lauterbrunnen, on visitarem el petit poble i caminarem 
entre cascades, primera de totes la Staubbachfall. Dinarem al lloc i seguidament 
entrarem en la espectacular cascada de Trümmelbachfälle. A la tarda tornarem a 
Interlaken per reposar de la jornada. 


Dimarts 13 de setembre

Després d’esmorzar començarem la tornada vers l’oest visitant el bonic poble de Spiez. 
Dinarem pel camí abans d’arribar a l'aeroport de Ginebra per a tornar a Barcelona.


Si les causes meteorològiques ho requereixen, o si hi ha canvis en les activitats previstes, 
farem les modificacions necessàries per a adaptar el programa.


PREU 
El preu del viatge fotogràfic són 2580 €. 


També inclou el vol d'anada i tornada des de Barcelona fins a Ginebra i allotjament 
(dormir, desdejuni) en habitació individual amb bany privat per a 9 nits, tots els 
desplaçaments en la destinació (inclosos els trens panoràmics), entrades i visites als llocs 
programats i una assegurança mèdica amb garantia covid. El preu no inclou el 
desplaçament fins a l'aeroport de sortida, els menjars i tot el que no estigui indicat 
específicament.


El preu per a acompanyants o allotjament en habitació compartida és de 2280 €. 


