
 

 
Llacs italians, St. Moritz & Südtirol  

Del 11  al 19 de maig         9 dies / 8 nits 

 

 La bellesa i elegància dels llacs del nord d’Itàlia:  Maggiore i Como 

 La cosmopolita i rica St. Moritz, al cor del Grisonès a Suïssa. 

 El fascinant Südtirol, avui territori italià, però que va ser austríac fins fa 100 anys. Dues 
cultures i dues maneres d’entendre la vida que conviuen en harmonia. 

 Les meravelloses i úniques muntanyes de les Dolomites amb les seves precioses valls i 
passos d’alta muntanya. 

 Amb 3 espectaculars recorreguts en trens panoràmics: 
→ Tren Bernina Express de Tirano (Itàlia) a St. Moritz (Suïssa). 
→ Tren “de la poma” (Vinschgerbahn) de Mals a Merano (Südtirol) 

→ Góndola de St. Ulrich a l’Alpi di Siusi i tornada 

 

 
Amb una barreja de passió i admiració per Itàlia i pels Alps, hem dissenyat aquest viatge que ens 
portarà a fer un recorregut molt escènic a través d’alguns dels paisatges més bonics de tot 
Europa tot envoltat d’una excel·lent gastronomia i bons vins.  La primera part del viatge ens 
permetrà gaudir de 2 meravellosos i elegants llacs del nord del país, el llac de Como i el llac 
Maggiore.  Per passar de la regió dels llacs al Südtirol, entrarem a Suïssa en el mític Bernina 
Express i passarem una nit a St. Moritz, lloc de “rics i famosos” i situat en el cor dels Alps suïssos. 
El viatge continuarà a través d’espectaculars carreteres de muntanya i arribarem a la regió del 
Südtirol, una terra molt peculiar i interessant que és una barreja de mentalitat austríaca i italiana 
que li atorga un caràcter molt agradable i especial. Aquesta darrera part del viatge la dedicarem 
a conèixer els paisatges, pobles, vins i formatges del Südtirol i molt especialment a conèixer les 
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meravelloses Dolomites amb els seus característics cims, verdes valls i increïbles passos de 
muntanya.  Volem remarcar que ens allotjarem les darreres 4 nits al magnífic hotel Adler-Dolomiti 
de 5 estrelles i situat al cor de la Vall Gardena, un extraordinari hotel i Spa  molt conegut i apreciat 
pel Club del Viatger. Les dates triades a mitjans de primavera ens faran la resta i ens 
proporcionaran el verd més intens als prats i els colors més alegres a les flors mentre els cims 
encara tindran restes de neu. Serà el paisatge perfecte.  Sortirem i tornarem de/a Barcelona en 
avió, però tot el recorregut per Itàlia i Suïssa el farem en un confortable autocar italià que ens 
permetrà gaudir d’un agradable i divertit viatge en la nostra “sala d’estar rodant”.  Aquest viatge 
us encantarà! 

 

 

Itinerari 

 Sortida cap al nord d’Itàlia         Dimecres, 11 de maig  

A l’hora acordada, sortida en l’autocar del Club del Viatger des dels llocs de recollida habituals al Maresme, Vallès i 
Barcelona ciutat cap a l’aeroport del Prat.  Facturació d’equipatges i sortida en vol directe cap a Milà.  A l’arribada ens 
trobarem amb el nostre autocar i conductor sud-tirolès que ens acompanyarà durant tot el viatge. Després de dinar a un 

restaurant anirem cap al nostre hotel situat a Varese on ens allotjarem les 3 properes nits. Després de deixar els 

equipatges a les nostres habitacions, anirem al centre de Varese per conèixer aquesta ciutat típicament nord-italiana i 

els seus principals atractius. Sopar i allotjament al nostre hotel. 

 Les illes del Llac Maggiore             Dijous, 12 de maig 

Després d’esmorzar a l’hotel, sortirem en direcció al meravellós Llac Maggiore, frontera natural entre Itàlia i Suïssa i un 
dels llacs més bonics de la regió amb paisatges que han fascinat a artistes, viatgers i escriptors al llarg de la història. 

Arribarem fins a la població de Stresa, anomenada “la Perla del Llac Maggiore” on pujarem a unes embarcacions que 

ens portaran cap a les Illes Borromees, situades al mig del llac, a uns 400 m de Stresa. Arribarem a la primera i més gran 

de les tres Illes, l’Isola Bella, on es troba el majestuós Palau Borromeo amb les seves magnífiques cambres, salons i 

grutes recobertes de pedres i petxines que visitarem.  

A continuació disposarem de temps per a passejar per l’entorn de l’illa i gaudir de l’espectacularitat dels seus jardins 

barrocs d’estructura esgraonada, una autèntica filigrana en jardineria artística. Continuarem el recorregut a través del llac 

i ens dirigirem a l’isola dei Pescatori on dinarem en un restaurant. A la tarda, les embarcacions ens portaran de retorn al 

moll de Stresa on podrem gaudir d’un passeig pel llac o fer algunes compres pels carrerons d’aquesta elegantíssima 
població, convertida des de fa més d’un segle en una destinació turística de primer nivell i amb fama mundial. Retorn en 
autocar cap a Varese. Sopar i allotjament a l’hotel. 

 El llac de Como, Bellagio i Como                             Divendres, 13  de maig 

Després d’esmorzat a l’hotel, sortida en autocar fins al llac de Como i recorrerem la seva riba occidental fins al poble de 
Cadenabbia on prendrem el vaixell que ens portarà en pocs minuts fins a Bellagio, “la perla del llac”, un dels pobles més 
bonics de la regió de Como i probablement de tot Itàlia.  Situat al mateix centre del llac, el poble de Bellagio està ple 

d’elegants edificis centenaris i carrerons de pedra plens de boniques botigues i cafès. La nostra visita a peu ens portarà 

a visitar l’entrada del famós Grand Hotel Villa Serbelloni, la plaça de l’església i la seva font, l’ajuntament, la capella de 

Sant Jordi i una interessant casa coneguda com la Vila Gòtica.  Bellagio és un dels pobles turístics més visitats i més 

fotografiats de tot Itàlia i valdrà la pena deixar una petita estona lliure per passejar o potser prendre un cappuccino a un 

elegant cafè davant del llac. Acabada la visita, tornarem en vaixell a Cadenabbia i seguirem en autocar fins a la ciutat de 

Como. 

A l’arribada a Como, la capital del llac, anirem a dinar a un restaurant.  Després de dinar, visitarem a peu aquesta 
sorprenent ciutat de 83.000 habitants situada a 200 m sobre el nivell del mar, a tan sols 51 km de Milà i molt a prop de 

la frontera suïssa. L’ambient és elegant i les botigues, carrers i places estan molt ben cuidats i es respira una gran qualitat 

de vida. Visitarem la Basílica Romànica de Sant Fidel, la porta de l’antiga muralla medieval “Porta Torre”, el monument 
a Alessandro Volta i la magnífica Catedral construïda entre els segles XIV i XVII i veritable símbol de la ciutat.  

Disposarem d’una mica de temps lliure per passejar i fer algunes compres. Retorn a Varese per sopar.  Allotjament. 
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 Pugem al ren panoràmic Bernina Express                      Dissabte, 14 de maig 

Esmorzar a l’hotel i sortida en autocar (ja amb les maletes fins a l’extrem nord del llac per continuar a través de la 
Valtelina, província de Sondrio fins a la població de Tirano on dinarem a un restaurant local, just a davant de l’estació de 
tren.  Després de dinar tindrem una estona lliure per passejar pels carrers de Tirano abans de sortir a la tarda en el tren 

Bernina Express, un dels més escènics i espectaculars de tots els Alps i que en una mica més de dues hores ens portarà 

des del clima suau del nord d’Itàlia fins a St. Moritz, elitista i elegant població situada a 1.775 m d’altitud al mateix cor 
dels Alps Suïssos. 

El Bernina Express és una meravellosa obra d’enginyeria plena de túnels, ponts i viaductes increïbles que arriba a una 
alçada màxima de 2253 m a l’estació de l’Ospizio Bernina i que transcorre entre cims nevats de més de 3000 m d’altitud 
i glaceres.  A l’arribada a St. Moritz ens estarà esperant l’autocar que ens portarà a l’hotel de St. Moritz on soparem i ens 
allotjarem. 

 El tren de la poma al Südtirol i Merano               Diumenge, 15 de maig 

Esmorzar bufet a l’hotel i sortida en autocar per fer un meravellós recorregut a través de les valls alpines suïsses de 

l’Engadina i Val Müstair fins al pas de muntanya Ofenpass de 2149 m, per més tard entrar en territori italià i finalment 
arribar al poble de Mals, ja al Südtirol, situat a 1.200 m d’altitud a l’extrem nord de la Vall Venosta. Des de l’estació de 
Mals prendrem un tren molt diferent i interessant, el Vinschgerbahn o “tren de la poma” que en un recorregut d’una mica 
més d’una hora (56 km) ens portarà fins a la ciutat de Merano a través d’una de les zones de producció de poma més 

grans del món, la Vall Venosta al Südtirol mentre baixem de 1200 m fins als 325 m d’altitud.  Aquesta és la llar de la 
famosa poma “Marlene” que tots hem vist a la televisió i als supermercats... 

A l’arribada a l’estació de Merano anirem directament a dinar a un restaurant. En acabat, farem una petita  visita d’aquesta 
ciutat, la segona més gran del Südtirol i barreja de cultures italiana i centreeuropea. A Merano es parla l’italià i l’alemany 

a parts iguals i tota la ciutat està marcada per aquesta dualitat cultural que li aporta un gran cosmopolitisme a pesar de 

la seva petita grandària. Amb 35.000 habitants i situada a 325 m d’altitud, és una ciutat termal i un excel·lent punt de 
partida per visitar tota la regió del Südtirol. Acabada la visita, farem un curt recorregut en autocar cap als afores de la 

ciutat per visitar l’esclat de primavera que ens oferiran els jardins del Castell de Trauttmansdorff, un dels jardins botànics 

més bonics de tot Europa i que en aquesta època de l’any és un veritable festival pels sentits.  En un entorn 

extremadament cuidat, passejarem a través de la flora del Südtirol i del món alpí, però també a través de jardins exòtics 

i tropicals mentre gaudim en tot moment d’una gran vista dels Alps i de la ciutat de Merano als nostres peus. La visita 

serà guiada per un responsable dels jardins i durarà uns 90 minuts. Continuació en autocar cap al poble de St. Ulrich, a 

la Vall Gardena on ens allotjarem les 4 properes nits al fantàstic hotel Adler Dolomiti de 5 estrelles i situat al bell mig 

d’aquest deliciós poble alpí.  Sopar al mateix hotel. 

 Bolzano i recorregut escènic per la ruta dels vins del Südtirol      Dilluns, 16 de maig  

Després de l’esmorzar, sortirem en autocar cap a la ciutat de Bolzano, la capital del Südtirol per començar una agradable 

visita a peu pel seu barri històric, sota els arcs dels principals carrers comercials i a través d’alegres i florides places com 

la plaça Walther o la plaça delle Erbe.  

Visitarem també la seva Catedral, originàriament romànica però acabada amb un bonic campanar gòtic.  Bolzano (Bozen 

en Alemany) va ser durant molts anys un important centre de comerç entre Itàlia i Alemanya i podríem dir que és la “més 
meridional de totes les ciutats germàniques”.  Cap al migdia sortirem de la ciutat per fer un recorregut escènic al llarg de 

la ruta dels vins del Südtirol que va des de Bolzano fins a Kaltern, una ruta plena de cuidades vinyes i preciosos pobles 

florits i molt cuidats que ens entusiasmaran. Farem una parada en ruta a un bonic restaurant per dinar.  A la tarda tindrem 

una mica de temps lliure per passejar i després visitarem un conegut celler de producció de vi on farem un tast dels seus 

vins.   

La regió del Südtirol és una gran productora de vins de qualitat.  En acabat, retornarem al nostre hotel a Ortisei.  Sopar i 

allotjament a l’hotel. 

 Les majestuoses Dolomites         Dimarts, 17 de maig  

Després d’esmorzar començarem un dia dedicat al món de les Dolomites, un dia amb marcat caràcter escènic i ple de 
paisatges espectaculars. El primer que farem és anar a peu a uns 300 m del nostre hotel fins a l’estació de la góndola 
que ens pujarà en uns 8 minuts des d’Ortisei a 1236 m fins a l’altiplà de l’Alpi di Siusi a 2000 m.  

En baixar de la góndola ens trobarem davant d’un dels paisatges alpins més meravellosos que puguem imaginar. L’Alpi 
di Siusi o Seiser Alm és un altiplà amb una verdor infinita i totalment envoltat de Dolomites, molt apreciat per la pràctica 

de l’esquí a l’hivern i per les caminades durant la primavera, estiu i tardor.  De bon segur que aquesta serà una de les 

vistes més fantàstiques de tot el viatge!  Després de gaudir del panorama una estona, tornarem a baixar en góndola cap 

al poble i prendrem l’autocar per començar un no menys espectacular recorregut pels passos de muntanya més mítics 



4 Llacs italians, St. Moritz & Südtirol - Del 11 al 19 de maig 2022  

 
de les Dolomites i que envolten la impressionant formació de muntanyes anomenada Sella Ronda. Pujarem al pas de 

Gardena i baixarem fins a la bonica població alpina de Corvara in Badia, centre d’esports hivernals i d’alpinisme a l’estiu 
on dinarem a un bon restaurant. 

Després de dinar continuarem viatge a través dels passos de muntanya de Campolongo i Pordoi i deixarem la Sella 

Ronda per endinsar-nos a la Val di Fassa i més tard a la vall d’Eggental, presidides pel grup de muntanyes anomenat 
“Catinaccio” amb una bellesa única.  A mitja tarda arribarem a l’extraordinari llac de Carezza, un dels llacs alpins més 

bonics. 

Retorn cap a Ortisei i arribada al nostre hotel a darrera hora de la tarda donant per finalitzat un dia en el qual haurem vist 

alguns dels paisatges més bonics de tot Europa.  Sopar i allotjament. 

 Visitem Bressanone i degustació de formatges sud-tirolesos  Dimecres, 18 de maig 

Després d’esmorzar, sortirem de nou en autocar cap a la vall del riu Isarco fins a  Bressanone/Brixen on ens retrobarem 
amb el nostre guia.  Bressanone és una encantadora ciutat típicament sud-tirolesa que visitarem a peu per gaudir dels 

seus palauets gòtics, renaixentistes i rococós mentre caminem pel seu centre històric, veritable joia de l’art. Visitarem la 
fantàstica Catedral i els frescos del seu claustre i el Palau dels Prínceps-Bisbes i passejarem pels seus carrers de pedra 

amb arcs i fonts plenes de flors.  

Acabada la visita, anirem en autocar cap al veí poble de Vahrn on el famós “afinador de formatges” Hansi Baumgartner 
ens prepararà un dinar a base de degustació de petites porcions de nombrosos i excel·lents formatges sud-tirolesos, des 

dels més suaus i cremosos fins als més intensos i aromàtics, tot amb les confitures casolanes corresponents, el pa torrat 

sud-tirolès anomenat Schüttelbrot i un bon vi de la terra.  

Després de dinar tornarem cap a Ortisei i tindrem la resta de la tarda lliure per poder gaudir de les instal·lacions del nostre 

hotel, passejar o fer les darreres compres. Sopar i allotjament a l’hotel. 

 Retorn cap a Barcelona            Dijous, 19 de maig 

Després de l’esmorzar haurà arribat el moment de començar el retorn cap a casa i després de carregar els equipatges 

sortirem en autocar en direcció cap a l’aeroport de Venècia. Al migdia i poc abans d’arribar a l’aeroport, pararem a un 
restaurant per fer un dinar lleuger.  Després de facturar les maletes, sortirem en vol directe cap a on l’autocar del Club 
del Viatger ens estarà esperant per traslladar-nos de retorn als mateixos punts de recollida del primer dia.  Fi del viatge. 

 

 

Aquest viatge inclou 

 Trobada pre viatge per conèixer els companys de viatge i rebre l’itinerari definitiu. 

 Confortable autocar durant tot el viatge. 

 Vols directes de Barcelona a Milà i de Venècia a Barcelona amb la companyia Vueling 

 Facturació d’una maleta de màxim 23 kg per persona. 

 El servei habitual del Club del Viatger durant els trajectes llargs en autocar, consistent en diverses rondes “d’alegria 
líquida amb bombolles” i snacks.   

 Guia acompanyant del Club del Viatger durant tot el viatge. 

 Expert i amable conductor sud-tirolès de total confiança. 

 Guies locals castellanoparlants per les visites dels llacs Maggiore i Como, la ciutat de Como, Bolzano i Bressanone. 

 3 nits a un hotel de 4 estrelles a Varese. 

 1 nit a l’hotel Schweizerhof de 4 estrelles a St. Moritz o similar a Suïssa. 

 4 nits al magnífic Hotel Adler Dolomiti de 5 estrelles o similar a St. Ulrich, a la Vall Gardena. 
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 Pensió completa durant tot el viatge tal i com es detalla a l’itinerari, des de l’esmorzar pícnic del primer dia fins al 

dinar del darrer. Tots els àpats seran a base de menús especials pel nostre grup. 

 Begudes durant els dinars i sopars incloent els vins i aigües. 

 Totes les visites especificades en el programa. 

 3 recorreguts en trens i remuntadors de muntanya: 

o El tren Bernina Express de Tirano (Itàlia) a St. Moritz (Suïssa) 

o El Vinschgerbahn o “tren de la poma” de Mals a Merano (Itàlia) 

o La góndola de St. Ulrich a l’Alpi di Siusi i tornada, a la Vall Gardena. 

 Assegurança d’assistència bàsica 

 

Aquest viatge no inclou 

 Qualsevol servei no especificat a l’itinerari 

 Les propines 

 Les despeses de caire personal 

 Assegurança de cancel·lació. Preu: 140€ per persona 

 

Preus 

Per persona en habitació doble ………………………………………………………………………………………….  3.695 € 

Suplement habitació individual …………………………………………………………………….....…………………….  560 € 

Calendari de pagament 

 Dipòsit del 1.200€ en el moment de la confirmació de la reserva 
 Resta abans del 25 de març 

 

 ASSEGURANCES BÀSIQUES I DE CANCEL·LACIÓ 

ASSEGURANÇA DE CANCEL.LACIÓ I D’ASSISTÈNCIA AXA VIP PLUS PREEX “OPCIONAL”  

NO INCLOSA EN EL PREU DEL VIATGE. 

Trobem les següents millores, dins dels 32 supòsits inclosos en la pòlissa. 

ABANS DEL VIATGE: 

Podrà recuperar els diners del viatge: 

 Si ha de cancel·lar per recaiguda d’una malaltia pre-existent, no per agreujament d’un accident ocorregut amb 

anterioritat a la formalització de la pòlissa. 

 Si ha de cancel·lar per estar diagnosticat per Covid-19, ja que la consideren malaltia greu. 

 A més dels 32 supòsits que trobareu inclosos en la pòlissa. 
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 DURANT EL VIATGE: 

 Si durant el viatge té símptomes de Covid-19, queda inclosa l’assistència mèdica amb un límit de fins a 50.000 

€ ( cinquanta mil euros) com qualsevol malaltia greu. 
 Tindrà dret a la devolució de les vacances no gaudides. 

 En cas de prolongació d’estada en un hotel, cobreix fins a 10 dies i 125 € per dia. 

Exclusió important per part de l’assegurança:  

 No cobreix en cas que es tornin a decretar quarantenes obligades o estat d’alarma amb tancaments de fronteres. 

ASSISTÈNCIA AXA BASIC PLUS – INCLOSA EN EL PREU DEL VIATGE 

No inclou cancel·lació 

 Si durant el viatge té símptomes de Covid-19, queda inclosa l’assistència mèdica amb un límit fins a 3.600 € (tes 
mil sis-cents euros) com qualsevol malaltia greu. 

Estarem encantats de fer-vos arribar el document complet de les pòlisses per poder comprovar totes les seves cobertures, 

inclusions i exclusions. 

INCLUSIÓ IMPORTANT PER PART DEL CLUB DEL VIATGER EN TEMPS DE LA COVID-19: 

 En el cas que ens veiéssim obligats a cancel·lar el viatge per motius d’estat d’alarma amb confinament a la nostra 
comunitat o  a la de destinació, 

 El Club del Viatger s’ocupa del reemborsament  total del import del viatge 

 

 

 

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 


