
 

 
Primavera a Suïssa en Trens panoràmics  

Del 27 de maig al 3 de juny 2019 

 

El Club del Viatger està enamorat de Suïssa!!  Aquest “Clàssic” del Club ens portarà a visitar un 
país amb una bellesa natural extraordinària. Els llacs, les muntanyes, les valls, els rius, els pobles 

i les ciutats suïsses tenen un encant molt especial ja que, amés de la grandiositat de la pròpia 

natura, està tot cuidat fins al detall.  Aquest viatge als Alps Suïssos és un recorregut eminentment 

escènic a través de la Suïssa més espectacularment alpina que ens portarà a conèixer alguns 

dels paisatges més meravellosos de tot Europa i que sorprendrà fins i tot als viatgers que ja han 

estat a Suïssa altres vegades. Els paisatges d’una espectacular primavera ens rebran amb unes 
valls alpines esplendorosament verdes i els cims més alts encara amb neu.  La ruta triada i la 

selecció dels nombrosíssims trens panoràmics fan que aquest viatge del Club del Viatger a 

Suïssa sigui encara més especial i espectacular que els viatges fets anteriorment i els podem 

assegurar que quedaran entusiasmats una vegada més. 
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Itinerari 

 Camí cap a Lausanne                              Dilluns, 27 de maig 

Sortida en autocar a les 5,45 h des de Barcelona i a les 7 h des de Calella. L’hora i el lloc definitiu de recollida serà 
acordat personalment amb cadascun dels companys de viatge el dia del berenar o via telefònica. Les persones que surtin 

d’altres llocs amb servei de recollida, sortiran a l’hora adequada per poder estar a les 7 h del matí a Calella i continuar 
viatge tots plegats.  Emprendrem doncs viatge cap a la frontera francesa, esmorzarem a dalt de l’autocar i farem una 

parada per fer un cafè amb llet.  Continuarem cap a Montpellier i als voltants de Montélimar pararem per dinar a base 

d’un simpàtic i deliciós picnic a una àrea de descans de la mateixa autopista. Per fer el viatge més curt, tindrem l’autocar 

ben equipat amb  una nevera plena de cava i snacks.  Entrarem a Suïssa per Ginebra i continuarem fins a la ciutat de 

Lausanne on ens allotjarem aquesta nit a l’hotel de la Paix.  Abans de sopar al mateix hotel, tindrem temps de fer una 
passejada pel centre de la ciutat. 

 Montreaux – Trens panoràmics - Gstaad         Dimarts, 28 de maig 

Esmorzar i sortida cap a Montreux seguint la ruta del llac per travessar la regió dels vins de Lavaux entre el llac Léman i 

les terrasses de vinyes que han estat declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Arribada l’estació de tren 
de Montreux per prendre el nostre primer tren de muntanya, el Goldenpass Panoràmic que ens portarà des del llac Léman 

fins a la luxosa població de Gstaad, on farem una passejada pel centre.  Dinar a base de fondue de formatge al restaurant 

tradicional de l’hotel Gstaaderhof i seguim en autocar el camí de descens fins a la regió del llac de Thun per tornar a 
pujar fins a Lauterbrunnen on deixarem l’autocar i prendrem el tren de muntanya que ens pujarà a Wengen, poble 

típicament alpí, sense tràfic de vehicles contaminants i completament envoltat de muntanyes.  A Wengen ens allotjarem 

les dues properes nits a l’hotel Silberhorn de 4*.  Sopar al mateix hotel. 

 Gindelwalds – Meiringen – Gorges del riu Aare    Dimecres, 29 de maig 

Esmorzar i anirem a l’estació de Wengen on prendrem el tren que ens pujarà a l’estació de Kleine Scheidegg on 
enllaçarem amb el tren de la Jungfrau que en un recorregut de 9 Km ens portarà fins a l’estació de Jungfraujoch, la més 

alta d’Europa i situada a 3454 m d’altitud.  Des de la plataforma del Jungfraujoch es pot gaudir d’extraordinàries vistes 
dels Alps i de la glacera Aletsch, en mig d’un món de neu i glaç.  Tornarem a prendre el tren per baixar a l’estació de 

Kleine Scheidegg, dinar al restaurant de la mateixa estació per continuar fins al poble de Grindelwald, continuarem amb 

el nostre autocar fins Meiringen. Visita a peu de les “Gorges del riu Aare”, amb uns congostos i unes formacions rocoses 
que es formen en aquest tram inicial del riu Aare, el més important de Suïssa. Retorn en autocar per la riba sud del llac 

de Brienz i pujada fins a Lauterbrunnen per tornar de nou en tren a Wengen.  Sopar i allotjament. 

 Lucerna – Llac Quatre Cantons – Kriens – Davos           Dijous, 30 de maig 

Esmorzar i baixada en tren a Lauterbrunnen per continuar en autocar a través del pas de muntanya de Brünig de 1002 

metres d’altitud fins arribar a la ciutat de Lucerna.  Passant per davant del famós pont de fusta ”Kapellbrücke” anirem a 
embarcar al vaixell per fer un recorregut pel llac dels Quatre Cantons fins a Alpnachstad.  Desembarcarem i anirem a 

l’estació del tren que puja a la muntanya del Pilatus, un emblemàtic cim que presideix la ciutat de Lucerna i el seu llac.  
El tren del Pilatus és el cremallera amb més inclinació de tot el món i ofereix un espectacle impressionant mentre pugem 

a 2000 metres entre roques i penya-segats.  Dinar a l’hotel Kulm, a dalt el cim  per gaudir de les vistes.  Baixada en 
telefèric fins a l’estació intermèdia de Fräkmüntegg i continuarem en gòndola fins al poble de Kriens on ens espera 

l’autocar. Anem fins a Davos, al cantó del Grisonès, població alpina coneguda com “la ciutat a més alçada de tot Europa”, 
centre d’esports d’estiu i hivern i mundialment coneguda per la celebració del Forum Econòmic Mundial. Arribada a l’hotel 
Central Sporthotel Davos de 4*, on ens allotjarem les properes dues nits.  Sopar al mateix hotel. 

  Flüelapass – Sankt Maritz – Vall de Sertig – Davos   Divendres, 31 de maig  

Esmorzar i sortida en autocar cap al pas de muntanya del Flüelapass de 2383 metres d’altitud per després tornar a baixar 
cap a  Sankt Moritz. Després d’una passejada, anirem cap a l ’estació per prendre el tren de muntanya que forma part 

de la xarxa dels Ferrocarrils Rètics per fer el trajecte conegut com Albula Linie, una veritable obra d’enginyeria ja 
centenària, plena de túnels, viaductes i corbes de cargol que en 1 hora i 12 minuts ens portarà al poble de Tiefencastel.  

Aquesta línia de ferrocarril va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Continuarem en autocar de retorn 

a Davos passant per una petita carretera que ens endinsarà en la meravellosa Vall de Sertig on dinarem um restaurant 

de Muntanya a base de fondue de formatge. Després d’una curta i fàcil caminada fins a una cascada situada al fons de 
la vall, tornarem a Davos. Resta de la tarda lliure. Sopar a l’hotel. 
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 Tren Cremallera – Glacier Express          Dissabte, 1 de juny 

Després de l’esmorzar, sortirem cap a l’estació del tren cremallera que puja a la muntanya de Parsenn.  Pujarem en dues 
etapes, canviant de cremallera a l’estació intermèdia per gaudir d’unes espectaculars vistes de la vall de Davos i dels 
Alps suïssos, italians i austríacs. Tornarem a baixar a Davos i continuarem en autocar cap a la ciutat de Chur, capital del 

cantó del Grisonés . Després de dinar anirem a l’estació per sortir a bord d’un dels trens panoràmics més mítics de tot 
Suïssa i de tot el món, el Glacier Express que ens portarà en 5 hores i 44 minuts fins a Zermatt, al cantó del del Valais. 

En aquesta ruta guanyarem alçada seguint el riu Rin i tornarem a baixar al llarg del riu Roina per després tornar a pujar 

fins a Zermatt, a 1600 metres. Dinar a bord del tren mentre veiem passar les muntanyes, els rius i les valls a través de 

les finestres gegants del nostre vagó panoràmic. Arribada a Zermatt, un dels pobles més bonics de Suïssa, situat entre 

altíssimes muntanyes i presidit pel cim del Cervino o Matterhorn.  

Zermatt és una elitista estació d’esquí però també d’estiueig i només hi circulen vehicles elèctrics.  Ens allotjarem dues 
nits a l’hotel Alex de 4 * situat a pocs metres de l’estació de tren.  Sopar a l’hotel. 

 Gorgnergrat – Zermatt – Cim del Gorgnergrat      Diumenge, 2 de juny 

Esmorzar i anem a peu cap a l’estació per prendre el tren del Gornergrat, probablement un dels més espectaculars del 
món.  En una pujada d’uns 30 min passarem dels 1600 metres de Zermatt als 3089 metres del cim del Gornergrat.  Tot 
el recorregut ens oferirà meravelloses vistes del Matterhorn i una vegada siguem a dalt del cim,  veurem als nostres peus 

un món de glaceres amb cims fins a 4600 metres. Baixada a Zermatt en el mateix tren i dinar al nostre hotel.  Tarda lliure. 

Sopar a l’hotel. 

 Täsch – Martigny – Chamonix – Barcelona             Dilluns, 3 de juny 

Esmorzar i sortida cap a l’estació de Zermatt on prendrem el tren que ens baixarà en pocs minuts al poble de Täsch.  
Continuació en autocar a través de la vall del Roina fins arribar a l’estació de Martigny on embarcarem en el tren Mont-

Blanc Express que ens portarà des de Suïssa a la frontera amb França a través d’un espectacular recorregut. A l’arribar 
a Le Châtelard, a la frontera franco-suïssa, continuarem en el nostre autocar fins a la ciutat de Chamonix, centre d’esports 
de muntanya de gran tradició i fama mundial.  Dinar i continuació cap a l’aeroport de Ginebra des d’on volarem a 
Barcelona,   on l’autocar del Club del Viatger ens estarà esperant i ens tornarà als mateixos punts de recollida del primer 

dia. 
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Aquest viatge inclou 

 Trobada prèvia al viatge per conèixer els companys i  rebre l’itinerari definitiu  

 Autocar privat pel nostre grup durant tot el viatge amb gran confort i molts més seients que passatgers. 

 Guia acompanyant del Club del Viatger durant tot el viatge:  Toni Corral 

 Tornada en vol directe de Vueling Airlines de Ginebra a Barcelona  

 Trasllat en autocar des de l’aeroport de Barcelona als punts de recollida del primer dia. 

 1 nit a l’hotel de la Paix de 4 * a Lausanne 

 2 nits a l’hotel Silberhorn de 4 * a Wengen 

 2 nits a l’Hotel Central Sporthotel de 4* a Davos 

 2 nits a l’hotel Alex de 4* a Zermatt 

 Esmorzar tipus bufet  

 Pensió Completa,des de l’esmorzar del primer dia fins al dinar del darrer.  

 Les begudes durant els àpats incloent una copa de vi o de cervesa i aigua. 

 Billets de 2ª classe per tots els trens especificats a l’itinerari. Entre trens, telefèric, gòndola i vaixell, prendrem 18 
vegades aquests mitjans de transport. 

 Entrada i visita de les Gorges del riu Aare a Meiringen. 

 Nombroses sorpreses i detalls típics del Club del Viatger. 

 Petit obsequi del Club del Viatger per habitació 

 Assegurança bàsica d’assistència durant el viatger. 

Aquest viatge no inclou 

 Qualsevol servei no especificat a l’itinerari 

 Les despeses de caire personal 

 Les propines 

 Assegurança de cancel•lació 

 

Preus 

Per persona compartint habitació doble………………………………………………………………………………….  3.295 € 

Suplement habitació individual ………………………………………………………………..……………...…………….  350 € 
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Notes importants 

 L’itinerari podria patir modificacions en el seu ordre per raons d’última hora. 

 Per aquest viatge es necessita el D.N.I. vigent. 

 A Suïssa no hi ha diferència horària 

 La moneda utilitzada és el Franc Suís. El canvi actual aproximat és d’1 Euro = 1,12 Francs Suïssos (amb data de 

novembre 2018) 

 La climatologia a Suïssa a finals de maig, primers de juny és força agradable i podem tenir les següents 

temperatures aproximades: 

a Montreux i Lucerna:  20ºC - 23ºC de dia  i  12ºC - 14ºC de nit 

a Wengen i a Davos:  16ºC - 20ºC de dia  i  8ºC - 10ºC de nit 

a dalt dels cims: pot fer força fresca però només hi estarem de pas. 

 Als Alps sempre pot ploure, per tant hem de portar paraigües i algun impermeable o parca aïllant. 

 Es recomana portar calçat molt còmode i amb una bona sola per fer alguna petita caminada per la muntanya (de 

poca dificultat). 

 

Webs importants del viatge 

Web de l’hotel de la Paix a Lausanne  

Web del restaurant on dinarem avui 

Web de l’hotel Silberhorn de Wengen  

Web del tren de la Jungfrau    

Web de les gorges del Aare  

Web del tren del Pilatus    

Web del Central Sporthotel **** a Davos 

Web del restaurant de muntanya on dinarem 

Web de l’Albula Linie 

Web del tren panoràmic Glacier Express 

Web de l’Hotel Alex de Zermatt 

Web del tren del Gornergrat 

 

Per més informació contacteu-nos: 

Sant Josep, 74 08370 Calella, Barcelona  

Horari: de 10h a 19h  

Telèfon: +34 93 766 5996  

E-mail: info@clubdelviatger.cat 

http://www.hoteldelapaix.net/
https://www.gstaaderhof.ch/en/restaurants/saagi-stuebli/
http://www.silberhorn.ch/
http://www.jungfrau.ch/
http://www.aareschlucht.ch/
https://www.pilatus.ch/entdecken/zahnradbahn
http://www.central-davos.ch/
http://www.walserhuus.ch/
https://www.rhb.ch/de/freizeit-ausfluege/graubuenden-entdecken/albulalinie
http://www.glacierexpress.ch/
http://www.hotelalexzermatt.com/
http://www.gornergratbahn.ch/

