Pedala per Suïssa en bici
L'itinerari d'aquesta ruta que et portarà per Zuric, Lucerna i el Llac Constanza et
permetrà apropar-te a la Suïssa més espectacular, amb els seus paisatges alpins, els
seus llacs, o amb les impressionants cascades com les del Rin a Schaffhausen

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
7 DIES / 6 NITS
KILÒMETRES:
290 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
TIPUS DE BICICLETA:
ELÈCTRICA / ESTÀNDARD
INICI / FINAL:
KONSTANZ - (SUÏSSA) / LUCERNA - (SUÏSSA)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
30/04/2023 - 07/10/2023

Serveis

Inclosos

No inclosos

6 nits d'allotjament i esmorzar a hotels 3*.

Passeig amb vaixell Weggis – Beckenried, aprox. 30 CHF per

Transport d'equipatge d'hotel a hotel, no hi ha límit al nombre

persona incl. Bicicleta.

de peces (20 kg/peça).

Viatge amb tren Rümlang – Zuric, aprox. 15 CHF per persona

Entrada al Rosgarten museum Constance, 1 cafè inclòs.

incl. Bicicleta.

Passeig amb vaixell a les cataractes Rin.

Taxes turístiques.

Passeig amb tren Pfäffikon-Einsiedel (bicicleta inclosa).
Descripció de la ruta amb mapes (1 per habitació).
Atenció telefònica 7 dies.
Assegurança de bicicleta.

Süissa Vacances.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@suizavacaciones.com

Itinerari
DIA 1: ARRIBADA INDIVIDUAL A CONSTANCE
Començaràs la ruta a la ciutat de Constance, on el llac Constance es el mes gran de la ciutat. Fa 600 anys que va tenir lloc el
Concili de Constança, l'únic consell per elegir Papa que va tenir lloc al nord dels Alps. Estaràs a només uns minuts a peu del
centre de la ciutat medieval suïssa de Kreuzlingen amb el seu animat port. Nit a Constance / Kreuzlingen.

DIA 2: CONSTANCE – SCHAFFHAUSEN, APPROX. 50 KM
Amb la ruta d’avui, deixaràs Constance a través de pintorescs pobles de pescadors suïssos. Al llarg de la vora del riu seguiràs
la ruta fins Stein am Rhein per les cases medievals. A continuació arribaràs a la ciutat de Schaffhausen, que es troba entre
Alemanya i Suïssa, recomanem passejar per la fortalesa Munot. Nit a Schaffhausen.

DIA 3: SCHAFFHAUSEN – CATARATAS DEL RHIN-ZURIC, APPROX. 55 KM
El primer punt culminant del teu viatge són les cascades del Rin, la cascada més gran d'Europa a la que arribaràs en vaixell.
La vall del Glatt et portarà a Zuric. Modernitat i tradició s'uneixen en aquesta fascinant ciutat suïssa cosmopolita. Recomanem
visitar el casc antic molt ben conservat i experimentar la vida cultural de la ciutat. Nit a Zurich.

DIA 4: ZURIC - PFÄFFIKON - EINSIEDELN, APPROX. 35 KM + VIATGE EN TREN
Avui dia pedalejaràs al llarg de la riba nord del llac de Zurich, que també es coneix com la "Costa d'Or", fins a Rapperswil
amb el seu antic castell i després creuaràs el llac al llarg d'una presa. Arribaràs en tren a Einsiedeln, que a dia d'avui segueix
sent un lloc popular de pelegrinatge. El monestir d'Einsiedeln és un punt significatiu al llarg del Camí de Santiago i atrau
molts pelegrins i turistes amb el seu negre Madonna. Nit A Einsiedeln.

DIA 5: EINSIEDELN - LUCERNA, APPROX. 75 KM
Avui realitzaràs l'etapa més exigent de la ruta. Creuaràs crestes de les muntanyes en el camí al llac de Zug. Els barrancs
Küssnacht, Wilhelm Tell i Hohle Gasse són els símbols nacionals suïssos que podràs veure avui pedalejant en bicicleta al
llarg del llac Lucerna i arribaràs a la ciutat de Lucerna. No et pots perdre les especialitats regionals, culinàries com "Luzerner
Chügelipastete" (una petxina de pasta de full ple de vedella a daus i bolets en una cremosa salsa). Nit a Lucerna

DIA 6: LUCERNA – WEGGIS – BECKENRIED – LUCERNA, APROX. 50 KM + VAIXELL
Avui us espera un recorregut pel llac de Lucerna. Anirà de la petita i bonica ciutat de Weggis, anomenada per Mark Twain
com “la ciutat més encantadora”, fins a Beckenried. Gaudeix de la vista de la impressionant muntanya Rigi. Tornada a
Lucerna.

DIA 7: SORTIDA INDIVIDUAL O DIES EXTRA
Després de l'esmorzar, la ruta dels Llacs suïssos arriba a la seva fi i comença el teu viatge de tornada o de retorn a
Constança. Si ho desitges pots prolongar la teva estada.

Süissa Vacances.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@suizavacaciones.com

Preus
PREUS 2023
Temporada A: 30.04 – 10.05 | 24.09 – 07.10 de 2023.
Temporada B: 11.05 – 16.05 | 11.06 – 30.06 | 10.09 – 23.09 de 2023.
Temporada C: 17.05 – 26.05 | 01.06 – 10.06 | 20.08 – 09.09 de 2023.
Temporada D: 27.05 – 31.05 | 01.07 – 19.08 de 2023.
Possibilitat de reservar el paquet amb vols, nits extra, trasllats, lloguer de casc, bicicletes per nens, etc. Consulteu preus. Preus
especials per a nens i grups.
Llegir més
PREU PER PERSONA

TEMPORADA A TEMPORADA B TEMPORADA C TEMPORADA D

Hab. Doble

899 €

Supl. Hab. Individual

249 €

Lloguer bicicleta

110 €

999 €

1.099 €

1.199 €

Lloguer bicicleta elèctrica 266 €
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