NATAL EM ZURIQUE, LUCERNA E LAGO CONSTANÇA
SAÍDA
ZURIQUE

4 DIAS
3 NOITES

30/11/2018
24/12/2018

SOMENTE
TERRESTRE

Cidades / locais visitados: Zurique, Lucerna e Lago Constança
Saídas diárias de 30/11/2018 a 24/12/2018.

ITINERÁRIO
1º DIAº DIA - - ZURIQUE
Chegada a Zurique e entrada no hotel. Hospedagem. Restante do dia livre.
2º DIAº DIA - - ZURIQUE / LUCERNA / ZURIQUE
Café da manhã. A cada ano, por volta de 150 casas de mercado te convidam a desfrutar do
período pré-natalino em um dos maiores mercados cobertos de natal da Europa. No coração
de Zurique, com acesso direto a trens, ônibus e bondes, nas imediações da famosa
Bahnhofstrasse, se encontra o Christkindlimarkt de Zurique. Após, viagem de trem a
Lucerna. Com os montes Rigi e Pilatos e os Alpes como tela de fundo, Lucerna é um dos
destinos turísticos mais visitados na Suíça. Nesta cidade estão as pontes cobertas mais
antigas da Europa, assim como ruas pavimentadas, igrejas barrocas e casas carregadas de
história decoradas com frescos. No coração do centro histórico medieval, ao redor da igreja
franciscana, se estende uma atmosfera contemplativa de Advento. Pela tarde retorno a
Zurique de trem.
3º DIAº DIA - - ZURIQUE / CONSTANÇA / ZURIQUE
Café da manhã. Pela manhã viagem de trem a Constança, na Alemanha. A cidade está
localizada nas margens do Lago Constança, o maior lago da Alemanha. O Mercado Natalino
de Constança se estende desde o centro histórico da cidade até o porto. Ao mesmo tempo,
este é o mercado de Natal mais popular no Lago de Constança, que atrai a mais de 450.000
visitantes por ano. O especial aqui é o "Barcode Natal", que se encontra na doca. Pela tarde
retorno a Zurique de trem.
4º DIAº DIA - - ZURIQUE
Café da manhã. Café da manhã. Saída do hotel no período da manhã.

INCLUSO
Hospedagem em hotéis categoria turística com café da manhã;
Bilhete de trem em 2ª classe com reserva de assento para todos os trechos mencionados
no programa.

HOTÉIS PREVISTOS
HOTEL
Krone Unterstrass

CIDADE

CATEGORIA

Zurique

VALORES
COTAÇÃO DO DIA 17.08.2018

ENTRADA DE R$799,00

+9X DE R$282,00
Preço por pessoa em Apartamento Duplo Standard.
Todas taxas inclusas.

TOTAL: R$3.337,00

OBSERVAÇÕES
Reservas sujeitas a disponiblidade;
Saída garantida com mínimo 02 pessoas;
Saídas diárias de 30/11/2018 a 24/12/2018;
Não incluso: Passagem aérea de e para o Brasil e taxas de embarque; despesas de caráter
pessoal; refeições e bebidas não constantes como inclusas; cartão de assistência de viagem;
passeios opcionais; gorjetas; excesso de bagagem (transporte de uma mala com, no máximo,
20 kg por pessoa); demais itens não constantes em “Incluso”.
Preço por pessoa em apartamento Individual standard: EUR 1.040,00 + EUR 53,00 IRRF;
Os serviços regulares devem ser tomados nos pontos de encontro estabelecidos em cada
cidade;
Consulte documentação necessária para ingresso em cada país;
Necessário passaporte com validade mínima de 06 meses (a partir da data de retorno ao
Brasil);
Condições especíﬁcas conforme anexo 1.

