ALEMANHA E SUÍÇA 2018, FLORESTA, MONTANHAS E LAGOS
SAÍDA
SÃO PAULO

15 DIAS
12 NOITES

08/10/2018
22/10/2018

AÉREO E
TERRESTRE

Cidades / locais visitados: Heidelberg, Baden-Baden, Estrasburgo, Freiburg, Hofgut Sternen
(Breitnau), Titisee, Basel, Berna, Gruyères, Montreux, Genebra, Lausanne, Zermatt, Interlaken,
Jungfraujoch, Lauterbrunnen, Lucerna e Zurique.

ITINERÁRIO
1º DIAº DIA - 08/10/2018 - SÃO PAULO / FRANKFURT
Apresentação no aeroporto internacional de São Paulo. Embarque em voo com destino a
Frankfurt.
2º DIAº DIA - 09/10/2018 - FRANKFURT / HEIDELBERG
Chegada em Frankfurt e traslado ao hotel em Heidelberg. Hospedagem. Restante do dia
livre. Heidelberg, a cidade universitária mais antiga da Alemanha, é uma das mais visitadas
do país devido à sua localização às margens do Rio Neckar, considerada idílica por muitos,
em especial o trecho entre a ponte Alter Brücke e seu famoso castelo.
3º DIAº DIA - 10/10/2018 - HEIDELBERG / BADEN-BADEN
Café da manhã. Visita ao castelo de Heidelberg (ingresso incluso). A história, arquitetura e
posição privilegiada no alto da cidade tornaram esse imponente castelo um dos
monumentos mais famosos do mundo. No terreno onde ﬁcava o conjunto da fortaleza
medieval, encontra-se hoje a ruína do castelo sobre os pitorescos telhados e becos do centro
histórico da cidade. Durante cinco séculos, ele foi a residência dos príncipes-eleitores do
Palatinado, da dinastia dos Wittelsbacher. Após a visita, continuação com destino a BadenBaden. Chegada e hospedagem. À noite, possibilidade de visitar o Cassino (não incluso).
4º DIAº DIA - 11/10/2018 - BADEN-BADEN
Café da manhã. Situada aos pés da Floresta Negra, Baden-Baden é o cenário ideal para
qualquer programa cultural ou terapêutico. Capital do verão europeu durante a “belle
époque”, Baden-Baden é hoje o ponto de encontro de milionários e beldades, tendo se
tornado sinônimo de exclusividade, nobreza e estilo de vida luxuoso. Além de destino
cultural, é também uma cidade balneária de reputação medicinal: a água de suas doze
termas, proveniente de uma nascente com profundidade de 2.000 metros, tem temperatura
de até 68°C e é usada nas mais diversas terapias. Passeio panorâmico na parte da manhã,
passando pelo Cassino, o Festpielhaus (segundo maior palco de óperas e concertos da
Europa), avenida Lichtentaler Allee e o museu Frieder Burda, entre outros. Tarde livre.
Consulte valores de opcionais para usufruir dos tratamentos terapêuticos do Spa Caracalla
(não incluso).

5º DIAº DIA - 12/10/2018 - BADEN-BADEN / ESTRASBURGO / FREIBURG / HOFGUT STERNEN
(BREITNAU)
Café da manhã. Saída com destino à fronteira com a França para chegar a Estrasburgo.
Breve parada para conhecer esta cidade classiﬁcada como Patrimônio Mundial da
Humanidade pela UNESCO desde 1988 (primeira cidade francesa a receber este
reconhecimento). Estrasburgo preserva um patrimônio diversiﬁcado que representa a
evolução da cidade desde a época romana até os dias atuais, dentre eles sua catedral, um
“prodígio do gigantesco e do delicado”, como dizia Victor Hugo, a Petite France, um dos
bairros mais pitorescos, onde antigamente se aglomeravam pescadores, curtidores e
moleiros, e o bairro imperial alemão, datado dos ﬁnais do século XIX. Continuação da
viagem até Freiburg. Chegada e breve parada para apreciar a cidade mais ensolarada da
Alemanha: seu centro histórico, atravessado por típicos “Bächle”, estreitos canais de água
que acompanham as calçadas, é considerado um dos mais bonitos do país. Chegada em
Hofgut Sternen (Breitnau), na Floresta Negra. Hospedagem. A Floresta Negra é a região dos
relógios-cuco e da “Schwarzwälder Kirschtorte”, a famosa torta de cereja que ganhou o
mundo!

6º DIAº DIA - 13/10/2018 - HOFGUT STERNEN (BREITNAU) / TITISEE / BASEL
Café da manhã. Na parte da manhã, demonstração sobre como é feito o Bolo da Floresta
Negra (Schwarzwälder Kirschtorte) com degustação. Mencionado por escrito pela primeira
vez em 1934, este bolo é composto por várias camadas de chocolate, chantilly e cerejas.
Após a visita, partida para Titisee, localizado no meio da paisagem cênica da Floresta Negra.
Tempo livre e prosseguimento da viagem até Basel, na Suíça. Hospedagem. Basel é a capital
cultural da Suíça e feita para os apreciadores das artes: a cidade possui a maior densidade
de museus do país (40 museus), um centro histórico preservado e também arquitetura
moderna, tudo isto às margens do rio Reno.
7º DIAº DIA - 14/10/2018 - BASEL
Café da manhã. Saída para visita panorâmica à cidade, passando pela Catedral, o Kunsthalle
Basel, o zoológico, Museu das Belas Artes, Museu da Cultura, entre outros. Tarde livre.
8º DIAº DIA - 15/10/2018 - BASEL / BERNA / GRUYÈRES / MONTREUX
Café da manhã. Saída com destino a Berna, a capital da Suíça, uma das poucas cidades que
conseguiram manter suas características históricas tão bem preservadas: o centro histórico
é Patrimônio da Humanidade e, graças aos seus 6 km de arcadas (as “Lauben”), a cidade
ostenta os mais longos calçadões de compras cobertos da Europa. Tempo livre para almoço
(não incluído). Continuação para Gruyères, cidade medieval localizada numa pequena colina
com 800 anos de cultura e história e famosa pela produção de queijo que leva seu nome.
Chegada e visita à fábrica de queijo Le Gruyère AOP para observar o processo de produção.
Continuação da viagem com destino ao castelo de Chillon, um dos mais conhecidos em todo
o mundo e o monumento mais visitado da Suíça. Chegada e visita (inclusa). Após,
continuação até Montreux. Chegada e hospedagem.
9º DIAº DIA - 16/10/2018 - MONTREUX / GENEBRA / LAUSANNE / MONTREUX
Café da manhã. Saída para Genebra, cidade localizada próxima à França, entre os picos
alpinos e às margens do Lago Genebra. Conhecida como “a menor metrópole do mundo”,
possui tradição humanitária e atmosfera cosmopolita, sendo a sede europeia da ONU e o
quartel general da Cruz Vermelha. Chegada e visita panorâmica, passando pelo “Jet d’eau”,
fonte d’água situada no Lago Genebra, cujo jato chega a 140 metros de altura; a Catedral,
Palácio das Nações, Muro dos Reformadores, Parque dos Bastiões, entre outros. Tempo livre
para almoço (não incluso). Continuação até Lausanne, com parada para conhecer esta que é
a segunda maior cidade às margens do Lago Genebra, com dinâmica vida social, cultural e
universitária. Retorno a Montreux.
10º DIAº DIA - 17/10/2018 - MONTREUX / ZERMATT / INTERLAKEN
Café da manhã. Partida com destino a Interlaken. No caminho, parada em Zermatt. A cidade
está localizada no sopé do Matterhorn, uma das mais famosas montanhas do mundo, e é
destino de férias e de esqui. O tráfego de veículos é proibido em Zermatt para que sua
personalidade original se mantenha preservada. Continuação da viagem até Interlaken, no
Oberland bernês, cidade situada entre os lagos Thun e Brienz e presidida pelas montanhas
Eiger, Mönch e Jungfrau. Hoje Interlaken já está consolidada como destino de férias e de
convenções internacionais. Hospedagem.

11º DIAº DIA - 18/10/2018 - INTERLAKEN / JUNGFRAUJOCH / INTERLAKEN
Café da manhã. Saída para subida em trem ao Jungfraujoch, a estação ferroviária mais alta
da Europa, conhecida como o “Topo da Europa”, para admirar as neves perenes no cume
das montanhas. A estrada de ferro de Jungfrau chega à estação ferroviária mais alta do
velho continente, a 3.454 metros de altitude – diretamente no coração do Alpes Suíços na
região de Jungfrau-Aletsch, Patrimônio Mundial da UNESCO. Tempo livre para apreciar a
paisagem. Retorno a Interlaken.

12º DIAº DIA - 19/10/2018 - INTERLAKEN / LAUTERBRUNNEN / LUCERNA
Café da manhã. Saída para Lauterbrunnen, localizada num dos vales dos Alpes, entre
escarpas e cumes montanhosos. Com as 72 cascatas, vales, prados alpinos e pousadas de
montanha, o Vale Lauterbrunnen constitui uma das maiores áreas de conservação da
natureza da Suíça. Prosseguimento para Lucerna. Chegada e hospedagem. Restante do dia
livre.
13º DIAº DIA - 20/10/2018 - LUCERNA
Café da manhã. Lucerna, situada ao Lago Lucerna e inserida num panorama de montanhas,
é considerada a porta de entrada para a Suíça central. Graças a suas atrações, lojas de
souvenir e de relógios, a atmosfera do seu lago e as montanhas próximas do Rigi, Pilatus e
Stanserhorn, a cidade é destino de muitos turistas. Na parte da manhã visita à cidade,
passando pela Praça do Mercado, Câmara Municipal, a ponte de madeira sobre o lago (Ponte
da Capela), o Monumento do Leão e as coloridas ruas de pedestres. À tarde visita à uma
Chocolateria.
14º DIAº DIA - 21/10/2018 - LUCERNA / ZURIQUE / SÃO PAULO
Café da manhã. Manhã livre em Lucerna. À tarde, em horário oportuno, traslado ao
aeroporto de Zurique para embarque em voo com destino a São Paulo.
15º DIAº DIA - 22/10/2018 - SÃO PAULO
Chegada em São Paulo.

INCLUSO
Passagem aérea em classe econômica, desde São Paulo;
Hospedagem em hotéis categoria turística superior com café da manhã;
Transporte em ônibus privativo de turismo;
Guia acompanhante desde a saída do Brasil;
Guias locais falando português ou espanhol para passeios na cidade de Baden-Baden,
Basel e Genebra;
Passeios de acordo com o programa;
Visita guiada ao Castelo de Heidelberg;
Demonstração do preparo do Bolo da Floresta Negra com degustação;
Visita à Fábrica de queijo Le Gruyère AOP;
Visita guiada ao Castelo de Chillon;
Bilhete de trem Interlaken / Jungfraujoch / Interlaken em 2ª classe;
Visita a uma Chocolateria em Lucerna;
Cartão assistência viagem, plano Europa, válido pelo período para menores de 75 anos.
Kit viagem.

HOTÉIS PREVISTOS
HOTEL

CIDADE

Hotel Qube

Heidelberg

Leonardo Royal Hotel Baden Baden

Baden Baden

Best Western Hofgut Sternen

Floresta Negra

Hotel Euler

Basel

Eurotel Montreaux

Montreaux

Swiss Dreams Hotel Du Nord

Interlaken

Ameron Hotel Flora Luzern

Lucerna

CATEGORIA

VALORES
COTAÇÃO DO DIA 17.08.2018

ENTRADA DE R$5.327,00

+9X DE R$1.760,00
Preço por pessoa em Apartamento Duplo Standard.
Todas taxas inclusas.

TOTAL: R$21.164,00

OBSERVAÇÕES
Reservas sujeitas a disponibilidade;
Não incluso: despesas de caráter pessoal; refeições e bebidas não constantes como inclusas;
gorjetas; passeios descritos como opcionais; excesso de bagagem (transporte de uma mala
com no máximo 23 kg por pessoa); demais itens não constantes como inclusos;
Preço por pessoa em apartamento individual standard: EUR 4.894,00 + EUR 173,00 IRRF +
EUR 150,00 taxas de embarque;
Saída garantida com mínimo 20 passageiros;
Consulte adicional para saídas de outras localidades;
Em datas de feiras e eventos especiais, a hospedagem poderá ser realizada nos arredores
das cidades visitadas;
Consulte documentação necessária para ingresso em cada país;
A franquia de bagagem para os ônibus na Europa é de 01 mala de até 23 kg por pessoa;
Não é possível troca ou correção de nome na passagem aérea;
Formas de pagamento: Consulte câmbio vigente no dia do pagamento. À vista 5% de
desconto, ou entrada à vista de 20% + 9 vezes sem juros em cheque (mediante aprovação do
Banco Santander), ou nos cartões de crédito pessoa física (Visa, Mastercard, Amex ou Diners
Club). Em caso de variação cambial, preços serão reajustados de acordo;
Condições Gerais e especíﬁcas conforme contrato e anexo 1.

