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MONT RIGI
Una de les muntanyes emblemàtiques

de Suïssa. Es pot accedir a "La reina de

les muntanyes", com és conegut,

mitjançant un tren cremallera de

impressionants vistes.
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RÜTLI
Lloc històric en què es va consolidar la

unió de Suïssa en 1291. Té unes

privilegiades vistes a l'estany de Lucerna.

L'accés amb cotxe no està permès
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BUCLE FEROVIARIO
El tram més esperat pels

viatgers. Un bucle que creua quatre

túnels, el qual permet salvar els

650 m de desnivell en menys de

mitja hora
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GIORNICO
Famós per la qualitat de

seus vins. Tres esglésies ressalten

entre les vinyes. Destaca

la de Sant Nicolau, del 1125
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TÚNEL GOTHARD
Un impressionant túnel de 15 km

el qual creua una de les parts

més complicades del trajecte. Va ser

inaugurat el 1880. Els últims

anys s'ha construït un per al

trànsit d'automòbils
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CAPELLA TELL
Construïda en 1879, la llegenda explica

que fa més de 700 anys el famós

Guillem Tell va saltar d'un vaixell

per escapar dels seus captors. Un

lloc emblemàtic de la tradició helvètica
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LUCERNA
Punt de partida del Gotthard Panorama

Express, està situada en un

impressionant paisatge enmig de

de altíssimes muntanyes
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GOTTHARD PANORAMA EXPRESS

LUGANO
Destinació final (o inici, segons el sentit)

la localitat de Lugano té un marcat estil

mediterrani. Ciutat de gran bellesa

arquitectònica, destaca el famós nucli

antic

109 CASTELLS DE
BELLINZONA
En deixar enrere la vall de la Riviera

apareixen els tres castells: el Castelgrande,

Montebello i Sasso Corbaro, del s. XV. El

conjunt és Patrimoni de la UNESCO

ESGLÉSIA WASSEN
En pujar en bucle, el Gotthard Panorama

Express gira al voltant d'aquesta església,

la qual pot contemplar-se fins en

tres ocasions, des de diferents angles
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