NATAL EM MONTREUX
SAÍDA
MONTREUX

4 DIAS
3 NOITES

30/11/2018
24/12/2018

SOMENTE
TERRESTRE

Conheça as maravilhas da charmosa cidade de Montreux com o pacote de viagem Natal em
Montreux.
Saídas diárias de 30/11/2018 a 24/12/2018.

ITINERÁRIO
1º DIA - - GENEBRA / MONTREUX
Chegada ao aeroporto de Genebra. Viagem de trem para Montreux. Localizada em uma baía
protegida e rodeada de vinícolas no Lago de Genebra, Montreux ﬁca ao pé da paisagem dos
Alpes cobertos de neve. Hospedagem. Restante do dia livre.
2º DIA - - MONTREUX
Café da manhã. Não precisa ir à Lapônia para conhecer o Papai Noel! De manhã, retirada
dos bilhetes de trem no mostrador do “MOB” na estação de trem. Viagem de trem para
visita à casa do Papai Noel. O trem histórico percorre o trilho até o topo da montanha. Pela
tarde, há tempo livre para visitar o tradicional mercado de natal em Montreux, localizado
nas margens do Lago de Genebra. O Papai Noel visita o mercado todas as noites.
3º DIA - - MONTREUX / CASTELO DE CHILLÓN / MONTREUX
Café da manhã. Tempo livre para visitar o Castelo de Chillón (sem entrada). Possibilidade de
chegar ao famoso castelo a pé, de ônibus ou de barco. O Castelo de Chillón, localizado em
uma pedra às margens do Lago de Genebra, é uma das construções históricas mais
visitadas da Suíça.
4º DIA - - MONTREUX / GENEBRA
Café da manhã. Depois do café da manhã, viagem em trem ao aeroporto de Genebra.

INCLUSO
Hospedagem em hotéis categoria turística com café da manhã;
Bilhete de trem em 2ª classe sem reserva de assento para todos os trechos mencionados
no programa.
Bilhete de trem para visitar o Papai Noel;
Entrada para visitar o Papai Noel;
Montreux Riviera Card: Transporte público sem custo da rede "Mobilis", na zona de
Montreux-Vevey-Chillón.

HOTÉIS PREVISTOS
HOTEL
Grand Hôtel Suisse-Majestic

CIDADE

CATEGORIA

Montreux

VALORES
COTAÇÃO DO DIA 16.11.2018

ENTRADA DE R$784,00

+9X DE R$277,00
Preço por pessoa em Apartamento Duplo Standard.
Todas taxas inclusas.

TOTAL: R$3.278,00

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 964,00 + EUR 49,00 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.

