
  SUÏSSA  

05 a   12   JULIOL  2021 

1-Dia:   MOLLERUSSA – GINEBRA (Annemasse)   

Sortida dels nostres pobles en direcció a la Jonquera, travessant França fins 

arribar a Annemasse, a França, a les portes de Ginebra. 

2-Dia: GINEBRA – LAUSSANE – BERNA.      

Iniciarem la jornada fent la visita de Ginebra, vora el Llac Leman, amb el Jet 

d’Eau, que aixeca 500 Litres d’aigua a 140 m. d’alçada just davant del Rellotge 

de Flors, el Pont del Montblanc i el Monument a la Confederació. També al 

centre, l’antiga catedral de Sant Pere, el Monument als Reformistes Protestants, 

el Mausoleu del Duc de Brunswick,...També aprofitarem de fer un tomb per la 

zona internacional on es troben els edificis de la Creu Roja Internacional, les 

Nacions Unides (OIT, OMS, UIT,etc...) 

Per la tarda, anirem resseguint camí per la riba del Llac Lemàn fins a Laussane, 

on cal parar per admirar les vistes sobre el Llac i les muntanyes d’Evian. 

Acabada  la visita, seguirem fins a Berna. 

3-Dia: BERNA – GRUYERES – BERNA 

Gaudirem de tot el matí a la capital Federal, Berna, visitant el Casc Antic de la 

Ciutat, amb els seus carrers amb Porxos, més de 7 quilòmetres, amb la Torre del 

Rellotge, tot fent el tomb del riu Aar, amb les Fonts i les Estàtues dels Ossos. 

Per la tarda, ens desplaçarem cap al Sud, al Cantó de Fribourg, vora el riu 

Sarine, que és la Frontera Idiomàtica entre Alemany i Francès, arribant fins al 

poble de Gruyere, que dona nom al Formatge, situat en un tossal, de vianants i 

conservat com anys enrere, tot fent un tomb i potser mirant de provar algun 

Formatge o Xocolata. Tornada a Berna 

4-Dia: BERNA – CATARATES del RHIN – ZURICH - LUZERN. 

Seguirem el viatge anant fins la localitat de Schaffhaussen, que es troba a la vora 

els Salts d’Aigua del Rhin, amb 150 m. d’amplada i quasi 25 m. d’alçada, 

aporten uns 600  metres cúbics d’aigua per segon. Podrem admirar-les des de 

unes balconades, baixant unes escales, o qui sigui més atrevit, opcionalment,  

amb unes barques fins al centre del Salt d’aigua. 



Tot seguit, arribarem fins a Zurich, capital econòmica del país, vora el riu Limat, 

entre la Hauptbahnhof, la Frochengraben, situem l’activitat, amb el 

Politécnicum, l’Opera, la UBS (Unió Banca Suïssa), etc... una ciutat activa però 

potser poc monumental.  A hora convinguda, seguirem camí cap al Llac de 

Quatre Cantons i Luzern. 

5-Dia: LUZERN. 

Gaudirem de tota la jornada a Luzern, vora el Llac de Quatre Cantons i el riu 

Reuss, però primer que tot, amb Funicular, ascendirem al Mont Pilatus, a 2.128 

m., a una alçada cardio saludable per tothom, divisant l’Altiplà Bernés al Oest, el 

Rhin i la Selva Negra al Nord, el Llac de Quatre Cantons al Est, i, els Alps en 

tota la seva immensitat al Sud. 

La baixada serà per la vessant sud amb un Tren Cremallera a 45 º de pendent 

fins a Alnapchstad, i amb Vaixell per el Llac de Quatre Cantons fins a Luzern.  

També disposarem de temps per voltar per Luzern, emmurallada i voltada pels 

Ponts de Fusta, decorats amb pintures que representen la historia de la ciutat , 

vora el riu Reuss, amb l’Església dels Jesuïtes, la Pilatus-Strasse i el Lleó de 

Pedra. 

6-Dia: LUZERN – BALLENBERG – MURREN – SCHILTORN - INTERLAKEN   

Iniciem la jornada cap al Sud, passant el Brunigpass, entrant a la zona 

d’Interlaken, per arribar a Ballenberg, on deixarem l’autocar, visitant aquest 

Museu Etnogràfic, per entendre millor la Suïssa, costums, tradicions, 

construccions, etc... 

Sortirem de Ballenberg per l’accés Oest, per dirigir-nos cap a Stechelberg, on 

deixem l’autocar, agafem alguna jaqueta potser, i amb cistella, amunt cap al 

Schiltorn, mirador sobre el Eiger, el Monch i el Jungfrau. Baixada amb cistella 

fins a Murren, temps per fer un tomb a peu pel poble i, trobar-nos més tard, per 

seguir cap a  l’autocar i arribar fins a Interlaken. 

7-Dia: INTERLAKEN – LAUTERBRUNNEN – VOREPPE.    

Abans de marxar de la zona, tornarem cap a visitar els Salts del Trummelbach, 

pujant per dins la muntanya amb un ascensor, i després, vigilant de no mullar-

nos, baixant escales i plataformes  per dins la muntanya, seguir el curs de 

l’aigua. Acabada la visita, i dinant en ruta, anirem seguint fins a Voreppe. 

8-Dia: VOREPPE – FIGUERES – MOLLERUSSA. 

Ja tot fent la tornada, desfarem camí de França, per arribar a Figueres a dinar i 

per la tarda, arribada a les nostres llars a bona hora.  

 



-PREU del VIATGE-     1.750 € 

-Sup. Hab. Individ-        250 € 

-El Preu del Viatge Inclou Autocar, Hotels en Hab. Doble amb Bany o Dutxa, Excursions i Visites 

esmentades al Programa i totes les menjades, excepte el dinar del Primer Dia. 

-El Preu del Viatge No Inclou les Begudes en les menjades, excepte l’aigua, i, qualsevol altre extra no 

esmentat en el programa.  

-Per motius de força major, disponibilitat hotelera, etc...Cunitours Viatges, es reserva el dret de 

modificar el itinerari del viatge. 

-En el moment de la reserva, caldrà fer un pagament del 25 % del Preu del Viatge. 

-Caldrà estar en compliment de la Normativa Sanitaria per poder realitzar el Viatge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C/. Ferrer i Busquets, 45  25230 MOLLERUSSA 

973.602307   cunitours@cunitours.com 

www.cunitours@grupoeuropa.com 
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