SUÍÇA MÁGICA
SAÍDA
ZURIQUE

6 DIAS
5 NOITES

25/04/2020
30/04/2020

SOMENTE
TERRESTRE

Você irá conhecer: Zurique, Lucerna, Monte Titlis, Interlaken, Berna, Gruyères , Genebra,
Montreux, Zermatt e Passo do Nufenen.

ITINERÁRIO
1º DIA - 25/04/2020 - ZURIQUE
Chegada em Zurique e traslado ao Hotel.
2º DIA - 26/04/2020 - ZURIQUE
Café da manhã. Pela manhã visita panorâmica de Zurique com seus monumentos principais
e roteiro ao longo da rua Höhenstraße, a qual oferece vistas maravilhosas aos Alpes e ao
Lago de Zurique. Parada em Rapperswil, a cidade das rosas. No caminho de volta a Zurique
lhe espera uma viagem linda em cruzeiro pelo Lago de Zurique (sem guia que acompanha).
Chegada a Zurique-Bürkliplatz e retorno ao hotel por conta própria.
3º DIA - 27/04/2020 - ZURIQUE/LUCERNA/MONTE TITLIS/INTERLAKEN
Café da manhã. Partida a Lucerna. Aproveite a visita da cidade. Tempo livre. Ao meio-dia
continuamos a Engelberg. Visita ao Monte Titlis e ao seu glaciar com o teleférico giratório
Rotair. Numa altura de 3.020 m, você desfruta de uma vista panorâmica espetacular dos
Alpes Centrais. Pela tarde continuação a Brienz e visita aos talhadores de madeira.
Continuação a Interlaken ao pé da montanha Jungfrau.
4º DIA - 28/04/2020 - INTERLAKEN/BERNA/GRUYERES/GENEGRA
Café da manhã. Saída de Interlaken margeando o lago de Thun para chegar a Berna, cidade
localizada ao lado do rio Aare com vista para os Alpes. Visita à cidade e continuação a
Gruyères, povoado idílico com seu impressionante castelo medieval.
5º DIA - 29/04/2020 - GENBRA/MONTREUX/ZERMATT
Café da manhã. Durante a visita panorâmica de Genebra conhecerá os belos parques ao
longo do lago, a catedral e a sede europeia da ONU. Viagem até Lausanne e Montreux,
passando pelo majestoso Castelo de Chillon. Tempo livre em Montreux. Pela tarde visita ao
vale do rio Ródano até Täsch. Dali embarca-se no trem a Zermatt, localizada ao pé do
impressionante Monte Cervino.
6º DIA - 30/04/2020 - ZERMATT/PASSO DO NUFENEN/ZURIQUE
Café da manhã. Manhã livre para passear ou participar de uma excursão opcional ao pico Gornergrat. Pela tarde retorno a
Täsch para embarcar no ônibus em direção ao impressionante Passo do Nufenen até Airolo. Retorno a Zurique de trem ou
ônibus (sem guia). Chegada a Zurique pelas 18h30, estação ferroviária central ou Hotel Swissôtel.

INCLUSO
Hospedagem em hotéis categoria turística superior com café da manhã;
Transporte em carro, minivan ou ônibus de turismo durante todo o roteiro;
Guia falando espanhol e inglês;
Traslado aeroporto ou estação de trens de Zurique / hotel, somente no dia de início do
roteiro;
Passeios de acordo com o programa;
Passeio regular em Zurique com guia local falando espanhol e inglês;
Passeio de barco pelo lago Zürichsee (sem guia);
Subida em teleférico ao Monte Titlis;
Jantar em Zermatt (sem bebidas).

HOTÉIS PREVISTOS
HOTEL

CIDADE

Hotel Swissôtel Zürich

Zurique

Hotel Interlaken

Interlaken

Hotel Ramada Encore

Genebra

CATEGORIA

VALORES
COTAÇÃO DO DIA 20.11.2019

ENTRADA DE R$2.215,00

ENTRADA DE R$2.674,00

+9X DE R$985,00

+9X DE R$1.188,00

Preço por pessoa em Apartamento Duplo
Standard.
Todas taxas inclusas.

Preço por pessoa em Apartamento Single
Standard.
Todas taxas inclusas.

TOTAL: R$11.076,00

TOTAL: R$13.369,00

OBSERVAÇÕES
Reservas sujeitas a disponibilidade;
Saída garantida com mínimo 02 pessoas;
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”.
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;
Formas de pagamento: Consulte câmbio vigente no dia do pagamento. À vista 5% de
desconto via boleto bancário, ou entrada à vista de 20% + 9 vezes sem juros no cheque 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.
* Reservas sujeitas a disponibilidade. Preços por pessoa em apartamento standard. Preços
incluem taxas de embarque e IRRF, quando aplicável. Valores em reais referentes ao câmbio
do dia 20/11/2019 (EUR 1,00 = R$ 4,890), que serão reajustados ao câmbio vigente no dia do
pagamento. Preços sujeitos à alterações sem aviso prévio.

