
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Dissabte 14 de maig 2022.-  PUNT D’ORIGEN – ALESSANDRIA 
A primera hora del matí sortida d’Olot cap a Banyoles, Girona, Figueres, entrada a França i parada en ruta per esmorzar 
a càrrec dels clients. Continuant després direcció, Arles, Aix-en-Provence. Dinar en un restaurant de la ruta. A la tarda 
seguirem viatge cap a Niça, entrada a Itàlia per la Riviera de les flors i arribada a ALESSANDRIA on tindrà lloc el sopar 
i dormir. 
 
Diumenge 15 de maig 2022 .-  ALESSANDRIA – LUGANO – CHAM (Llac de Zug) 
Esmorzar i sortida cap a la Suïssa italiana. Arribarem a Lugano, una elegant ciutat situada a les vores del llac del 
mateix nom. Temps per passejar per Lugano. Dinar en un restaurant. A la tarda seguirem viatge cap a Bellinzona. 
Passarem pel Tunel del Sant Gottard i arribarem a la zona del llac dels Quatre Cantons. Envoltats de bonics paisatges 
vorejarem el Llac Untersee, el llac Lauerzer i finalment el llac de Zug on es troba la població de  CHAM. Sopar i dormir. 
 
Dilluns 16 de maig 2022.-  CHAM     Excursió a  Zürich - Schaffhausen i Stein-am-Rhein 
Esmorzar, sopar i dormir a Cham (llac de Zug) 
Dedicarem aquest dia a visitar el centre històric de Zürich. Després anirem cap a Schaffhausen on veurem les 
famoses catarates del Rin. Dinarem en un restaurant de la zona. A la tarda visitarem la famosa població de Stein-am-
Rhein que te unes cases amb les façanes molt decorades. 
 
Dimarts 17 de maig 2022 - CHAM ( Llac de Zug)    Excursió a Lucerna i el Llac dels Quatre Cantons 
Esmorzar, sopar i dormir a Cham (Llac de Zug) 
Aquest dia anirem d’excursió a la bonica zona del Llac dels Quatre Cantons. Passejarem pel centre històric de 
Lucerna situada a les vores d’aquest llac i coneguda mundialment pels seus ponts de fusta que creuen per sobre del riu 
Reuss.  Farem una passejada en barca pel llac. Si el temps atmosfèric ho permet hi haurà la possibilitat de pujar al Mont 
Rigi, a 1798 metres, anomenada la reina de les muntanyes, des d’ on es pot veure un panorama molt bonic de la zona.  
Dinar en un restaurant.  Al capvespre tornada a Cham. 
 
Dimecres 18 de maig 2022.- CHAM ( Llac Zug) – INTERLAKEN – LAUSANNE 
Després de l’esmorzar sortirem direcció Interlaken,  població situada entre llacs, com el seu nom indica. Anirem fins a 
la vall de Lauterbrunnen on  si la meteorologia ho permet hi haurà la possibilitat de pujar al Schilthorn (2970 metres) que 
ens ofereix unes vistes magnifiques del Massís de la Jungfrau. Dinarem en un restaurant de la zona. A la tarda a través 
dels bonics paisatges de la Vall de Simmenthal anirem cap a la famosa població de Gstaad on farem una parada. 
Desprès continuarem la nostra ruta  fins a les vores del Llac Leman i arribarem a Lausanne.  Sopar i dormir. 
 
Dijous 19 de maig 2022.- LAUSANNE       Excursió a Berna i Murten 
Esmorzar, sopar i dormir. 
Primer farem un recorregut pel centre històric de Lausanne per veure la seva magnifica catedral. Després sortirem 
vorejant el llac Leman cap a BERNA, la capital del país. Passejarem pel centre històric per veure els seus típics carrers 
amb les fonts, la catedral i el fossar dels ossos. Dinarem en un restaurant. A la tarda tornarem cap a Lausanne a través 
de Murten, bonica població medieval situada a les vores del llac del mateix nom i a on farem una parada. 
 



Divendres 20 de maig 2022. -  LAUSANNE – PUNT D’ORIGEN 
Esmorzar i sortida tot vorejant el llac Leman cap a la ciutat de Ginebra.  Farem una parada a  les vores dels llac per 
veure el famós sortidor, i el rellotge de flors . Després continuarem el nostre viatge cap a França. A través dels 
paisatges de la regió de Savoia i de Grenoble arribarem a Valence on tindrà lloc el dinar en un restaurant. A la tarda 
ultima etapa del viatge fins al punt d’origen. FI DEL VIATGE. 
 
PREU DEL VIATGE PER PERSONA: 1.385  Euros 
 
Inclou: Transport en còmode autocar. Estada en hotels de 4 estrelles ocupant habitacions dobles amb bany/dutxa. Tots 
els menjars que s’indiquen. Totes les visites i excursions que s’indiquen. Passejada en barca pel llac dels Quatre 
Cantons. Guia acompanyant de la nostra agència de viatges. Assegurança de viatge i cancel·lació.  
 
No inclou: Extres d’hotel: vins – minibars etc. Entrades a museus, monuments, telefèrics. 
 
El suplement per habitació individual serà de:  290 Euros 
 
Preus orientatius: Mont RIGI – 70 Fr suïssos / Mont SCHILTHORN – 95 Fr suïssos 
 


