
         Del 8 al 14 d’agost 2019 (7 dies) 

   RUTA PAISATGISTICA PER SUÏSSA 
TRENS PANORÀMICS: ROTHORN I ZERMATT A GORNERGRAT 
Descobreix un país en que cada tram del camí es de un gran 
atractiu, destinació  apassionant  pels amants de la muntanya. 
Ens endinsarem  en la seva riquesa cultural i veurem llocs 
excepcionals , cims màgics com l’ imponent Matterhorn ( Cerví),  
llacs, ciutats elegants  i paisatges de somni. 
 
Dia 8 d’agost .-Comarques – Vall del Roine – Alta Savoia 
Sortida cap a la frontera francesa i continuació per la vall 
del Roine. Dinar en ruta. Seguirem fins arribar a Annemasse, 
a la regió de l’Alta Savoia. Sopar i allotjament a l’hotel. 
Dia 9 d’agost (270 km aprox) Gruyeres – Berna – Brienz 
Esmorzar a l’hotel i entrada a Suïssa per la riba del Llac Leman. Seguirem direcció cap al pintoresc poble de 
Gruyères. Parada i visita. Dinar en ruta, continuació cap a Berna, capital del país, visitarem el seu centre 
històric i trajecte cap a Thun i Brienz. Sopar i allotjament. 
Dia 10 d’agost. Tren de Rothorn 
Sortida després d’esmorzar i visita d’aquesta zona turística de l’Oberland amb magnífics paisatges entre el 
Llacs de Thun, Brienz i els cims dels Alps de Berna. Dinar i a la tarda 
agafarem el tren Brienzer Rothorn i farem el bonic recorregut panoràmic amb l’històric tren de vapor. 
Segons el temps disponible i la meteorologia es podria proposar alguna visita d’algun indret de la zona (si 
hi ha entrada, és apart). Sopar i allotjament a l’hotel a Brienz. 
Dia 11 d’agost (120 km aprox) Lucerna – Llac dels 4 cantons 
Sortida cap a Luzerna. Visita amb guia local de la ciutat. Temps lliure i 
dinar. A continuación vorejarem el Llac disfrutant de les boniques vistes 
en direcció a Brunnen. Retorn a l’hotel de Brienz per sopar i allotjament. 
Dia 12 d’agost (188 km aprox) Zermat – Tren de Gornegrat 
Sortida després d’esmorzar per fer el Grimselpass, pas de muntanya 
espectacular, icontinuar fins arribar a la població de Tasch on agafarem 
el tren que permet accedir a lapoblació de Zermatt a 1616 m d’altitud 
(només s’hi pot accedir amb trenet). Poble on tansols hi circulen determinats vehicles elèctrics. És una 
destacada població turística al peudel Cervino (Matterhorn) que ofereix boniques panoràmiques alpines. 
Dinar, temps perveure el vell Zermatt i els carrers comercials. Qui ho vulgui podrà agafar el cremallera de 
Gornergrat que ofereix unes vistes extraordinàries del Cervino i el Mont Rosa, arriba a 3100 m d’altura 
(preu a part). Sopar i allotjament a la zona de Sion. 
Dia 13 d’agost (275 km) Ginebra – Aix les Bains 
Sortida de l’hotel després d’esmorzar per fer el camí cap a Ginebra. Temps per conèixer la ciutat. Dinar i 
continuació cap a Aix les Bains, bonica ciutat al costat del Llac, on farem la darrera nit de viatge. Sopar i 
allotjament a l’hotel. 
Dia 14 d’agost (630 km aprox) Aix les Bains – Valence – Comarques 
Esmorzar, temps per veure la ciutat i sortida per fer el camí de retorn cap a casa passant per les boniques 
poblacions de la regió de la Savoia. Dinar inclòs en ruta i cap a La 
vall del Roine, tornarem fins als nostres punts d’origen. 
 

Preu per persona en habitació doble: 1.236€ 
Suplement individual: 220 € Tren de Rothorn: 65 € / 
Tren Gornegrat: 90 €   Assegurança cancel·lació: 20 € 
Inclou: Viatge amb bus + Pensió completa tot el viatge 
+ Hotel davant del Llac de Brienz + Dinars en ruta + 
Guia acompanyant tot el viatge + Assegurança turística 


