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Dissabte 09 d’octubre: Barcelona-Milà-Cuira (Chur)
Presentació a les 05h30 a l’aeroport del Prat, embarcament i
sortida amb avió cap a Milà. Arribada a l’aeroport de Milà a les
08h20 i trasllat amb autocar a Cuira (Suïssa). Dinar i tarda lliure
per visitar la ciutat.
Allotjament a l’hotel.
Diumenge 10 d’octubre: Cuira-Saint Moritz-Sils-Cuira
Esmorzar a l’hotel. Excursió de tot el dia (amb dinar inclòs) a
Saint Moritz, localitat situada al cantó alemany de l’Engiadina,
famosa per la seva estació d’esquí i la bellesa dels seus paisatges.
A la població de Sils podrem admirar l’arquitectura rural de
l’Engiadina i tindrem la possibilitat de visitar opcionalment el
museu Nietzche. Tornada a l’hotel. Allotjament.
Dilluns 11 d’octubre: Cuira-Davos-Cuira
Esmorzar a l’hotel. Sortida en direcció a Davos. Durant el trajecte
passarem per la població de Maienfild, on l’escriptora Johanna
Spyri s’inspirà per escriure la novel·la “Heidi”. Continuarem el
viatge passant per Klosters, típica població dels Grisons. La ciutat
de Davos s’estén per la vall de Landwassertal i té una gran
anomenada com a centre de congressos internacional i d’esports
d’hivern. Cada any s’hi celebra el Fòrum Econòmic Mundial (WEF).
A Davos es troba el Museu Kirchner, amb la col·lecció més gran
del món d’obres d’aquest pintor expressionista alemany, que es
podrà visitar opcionalment. Dinar inclòs. Tornada a l’hotel.
Allotjament.
Dimarts 12 d’octubre: Cuira-Milà-Barcelona
Esmorzar. Visita a la seu de l’entitat Lia Rumantscha, on tindrem
ocasió de conèixer la situació actual de la llengua romanx i ens
informaran de totes les activitats que es duen a terme per a la
seva preservació i divulgació. Dinar lliure. A les 13h00 ens
dirigirem amb autocar a l’aeroport de Milà. Tràmits
d’embarcament i sortida amb avió cap a Barcelona. Arribada a les
19h30 a Barcelona.

PREUS DEL VIATGE
Per persona en habitació doble: 977 €
Suplement habitació individual: 120 €
Taxes aèries: euros, aprox. 40 €
El preu inclou

El preu no inclou

- Vols
- Autocar pels trasllats i itineraris indicats.
- 3 nits en hotel de 3*
- 3 esmorzars.
- 2 dinars.
- Assegurança de viatge.

- Taxes Aèries.
- 2 dinars, els sopars, així com les begudes i els extres
dels àpats no especificats en el programa.
- Taxis i altres serveis no especificats al programa.
- Propines.
- Visites i entrades.

Nota: el preu està subjecte a la disponibilitat i a les variacions de tarifa aèria
*No es considerarà cap plaça reservada en ferm fins el moment d'efectuar el pagament del total del
viatge.
**L'anul·lació voluntària o involuntària d'una plaça comportarà la pèrdua del total o parcial del viatge
(segons antelació) o bé una penalització. El bitllet aeri no és reemborsable.
***Els preus dels serveis de terra han estat calculats en base a un mínim de 15 places i el dia
06/10/2010, en cas de no arribar al mínim de paxs, el preu serà recalculat.
***Els itineraris i horaris són susceptibles de canvis per millorar el programa , per imprevistos de
darrera hora, per causes de meteorologia i per causes alienes a la nostra organització.
**** DNI en vigència.

Per assegurar la vostra plaça us preguem que feu el pagament de
l’import total al c/c CAIXA de l’IPECC: 2100-1006-50-0200066059
A la vegada cal que confirmeu la vostra inscripció al telf: 93 213 76 48 o
per e-mail: ipecc@ipecc.cat

Cuira

Amb més de 5.000 anys d’història,
Cuira és la ciutat més antiga de
Suïssa. Està considerada la porta
d’accés a les rutes comercials i
passos més importants a través del
Alps. Capital del cantó dels Grisons i
del districte de Plessur, la seva
història l’han configurat diverses
civilitzacions: celtes, romans,
ostrogods, francs. Quan els grisons
es van constituir en cantó el 1803,
Cuira va ser escollida com a capital. Es troba situada a la vall del Rin, en el punt
de trobada entre la cultura llatina i la germànica. Un dels edificis més
impressionants de la ciutat és la seva catedral romànico-gòtica, de més de 800
anys d’antiguitat. També cal destacar pel seu interès el barri medieval d’Alstadt.
La ciutat compta amb la seva pròpia zona per practicar-hi esports d’estiu i
d’hivern. Des de Cuira es poden efectuar un gran nombre d’excursions i visites,
ja que hi ha 26 centres de vacances i balnearis situats a menys d’una hora
d’aquesta localitat.

Saint Moritz

Saint Moritz és un dels centres de
vacances més famosos del món. Elegant i
exclusiu, amb ambient cosmopolita, està
situat a 1.856 metres sobre el nivell del
mar i al centre de l’Alta Engiandina. És el
punt on convergeixen tres regions
culturals formades per les llengües
romanx, italiana i alemanya. Des de fa
3.000 anys la localitat és famosa per les
propietats terapèutiques del seu clima,
especialment a la primavera. Amb una mitjana de 322 dies assoleiats l’any, Saint
Moritz ofereix als seus visitants una atractiva combinació de natura, cultura,
esport, activitat i tranquilitat.

Davos

Fins fa mig segle, Davos (comunament
pronunciat, com a mot agut, en francès:
Davós) fou una important seu de sanatoris,
residències per a cures i d'institucions
sanitàries i de repòs. La va fer cèlebre
l'escriptor Thomas Mann a la seva novel·la
més coneguda i reconeguda: La muntanya
màgica. Davos ha esdevingut un lloc
turístic exitós, sobretot a l'hivern, amb les
seves pistes d'esquí, També és un
important centre de congressos on té lloc
el WEF (fòrum econòmic mundial).

Els Grisons

Els Grisons són l’únic cantó trilingüe de Suïssa. Les llengües oficials són l’alemany
(68%), els romanx (15%) i l’italià (10%). Les tres llengües oficials també estan
presents a l’escola i a l’administració. Al cantó dels Grisons la promoció de les
llengües té una importància particular. Manté i desenvolupa mesures destinades
a la salvaguarda i a la promoció de les llengües romanx i italiana. La llei sobre les
llengües del cantó dels Grisons treballa per reforçar el trilingüisme com a
característica essencial del cantó i per la consolidació de la conscienciació del
trilingüisme cantonal.

Comptem amb la col·laboració i assistència del professor Guiu Sobiela català
resident a Suïssa des del 1959 i que parla i escriu habitualment en romanx.
És Premi Batista i Roca 1994. Té la ciutadania suïssa des del 1994.

