8

GRAND TOUR DE TREM PELA SUÍÇA
11 dias e 09 noites

Lucerna - 1 noite | Interlaken - 2 noites | Montreux - 1 noite | Zermatt - 1 noite | St. Moritz - 2 noites | Lugano - 1 noite | Zurique - 1 noite
St. Moritz

Zurique

Montreux

SAÍDAS GARANTIDAS
Alta Temporada 2018
Julho: 19 | Agosto: 23
Setembro: 13

1°DIA - BRASIL / ZURIQUE

Apresentação no aeroporto com destino a Zurique.

2°DIA - ZURIQUE / LUCERNA

Chegada a Zurique, uma das mais importantes cidades da Suíça.
Recepção no aeroporto com Assistente local falando Português ou
Espanhol e traslado até hotel de Lucerna, que é considerada a Suíça
dentro da Suíça. As malas serão transportadas separadamente até o
hotel de Lucerna, hospedagem. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro
encontrará os passageiros no hotel.

3°DIA - LUCERNA / INTERLAKEN

Após o café da manhã BUFÊ, saída para um citytour panorâmico
por Lucerna caminhando por esta cidade que é famosa pela
deslumbrante paisagem do Lago Lucerna. Conheceremos a Praça
do Mercado; passaremos pela Câmara Municipal com seu prédio
Renascentista; a

Ponte Chapel considerada a ponte coberta de madeira mais antiga da
Europa; a Paróquia Real, e as coloridas ruas de pedestres de Lucerna.
Após o almoço, NÃO INCLUSO, traslado até a Estação de Trem de
Lucerna para embarque no Trem panorâmico Golden Pass que nos
levará até Interlaken atravessando a passagem de Brünig. As malas
serão transportadas separadamente até o hotel de Interlaken. Chegada
na Estação de Trem de Interlaken. Traslado até o hotel de Interlaken e
hospedagem.

4°DIA - INTERLAKEN / JUNGFRAUJOCH - A ESTAÇÃO FERROVIÁRIA
MAIS ALTA DA EUROPA / INTERLAKEN

Café da manhã BUFÊ. Hoje conheceremos o icónico Jungfraujoch, a
Estação Ferroviária mais alta da Europa. Embarcaremos no Trem Jungfrau
em Interlaken com destino a mais Alta Estação de Trem da Europa, com
seu Museu de Gelo para admirar a neve no cume das montanhas, mesmo
durante o verão europeu. Como um presente exclusivo da Tumlare,
durante a visita, os passageiros ganharão de brinde uma caneca do
Jungfraujoch com um delicioso café. Finalizada a visita, regressaremos de
Trem a Interlaken. Chegada e traslado até o hotel.

9
5°DIA - INTERLAKEN / MONTREUX

Após o café da manhã BUFÊ, embarcaremos no Trem panorâmico Golden
Pass Trem com destino a Montreaux. A Linha Golden Pass liga seis lagos e
dois países com contrastes de idiomas. Combinando a tradição da região
da Suíça onde se fala Alemão, com a região do Lago Geneva onde se fala
Francês. Chegada na Estação de Trem de Montreaux e visita panorâmica
a cidade com Guia local falando Português ou Espanhol. Visita ao Castelo
de Chillon em Montreaux com ingresso INCLUSO e Guia local falando
Português ou Espanhol. Traslado ao hotel de Montreaux e hospedagem.

6°DIA - MONTREUX / ZERMATT

Café da manhã BUFÊ no hotel. Embarque em Trem local com destino a
Zermatt. Zermatt está localizada na base do Matterhorn, a montanha das
montanhas, e que faz de Zermatt o principal destino de montanhistas da
Suíça, local que atrai esquiadores no inverno e alpinistas no verão. Esta
belíssima e pitoresca vila ainda preserva muito do seu charme original,
onde o tráfego de veículos motorizados não é permitido. Carros elétricos
trafegam no verão e os trenós no inverno. Traslado ao hotel de Zermatt
e hospedagem.

7°DIA - ZERMATT / TREM GLACIER EXPRESS / ST. MORITZ

Após café da manhã BUFÊ no hotel, sairemos com destino a St. Moritz
no espetacular Trem Glacier Express, um Trem panorâmico que faz uma
fantástica jornada pelos Alpes, passando por 291 pontes, 91 túneis e
dezenas de lindo vilarejos. Um almoço de 3 pratos será servido a bordo
do Trem. Chegada a St. Moritz, a mais badalada estação de esqui do
planeta, ideal para quem quer ver e ser visto. Traslado ao hotel de St.
Moritz e hospedagem.

8°DIA - ST. MORITZ

Café da manhã BUFÊ no hotel. Dia livre em St. Moritz. St. Moritz é mais do
que apenas um resort de férias, é também o berço das férias de águas
termais desde 1864, tornando-se famosa pelas suas nascentes de àguas
minerais que foram descobertas há 3.000 anos. Jantar de 3 pratos incluso
no hotel.

9°DIA - ST. MORITZ / TIRANO / LAGO DE COMO/ LUGANO

Após o café da manhã BUFÊ no hotel, sairemos no Trem panorâmico
Bernina Express com destino a Tirano, no caminho desfrutaremos de uma
das mais belas viagens ferroviárias do mundo, com o mais espetacular
Trem que cruza os Alpes. Após a chegada em Tirano, seguiremos de
ônibus via o Lago de Como com destino a Lugano, localizada na parte
mais italiana da Suíça. Chegada em Lugano e hospedagem no hotel.

10°DIA - LUGANO / TREM GOTTHARD PANORAMA / LUCERNA/ ZURIQUE

Café da manhã BUFÊ no hotel. Saída com destino a Lucerna no Trem
panorâmico Gotthard Panorama. Este Trem não é apenas uma outra
forma de fazer uma rota panorâmica, esta é a melhor forma onde o
barco e o trem se unem para mostrar duas das mais belas regiões da
Suíça: a Suíça Central e a Suíça de língua italiana de Ticino. Em nossa
rota passaremos pela espetacular Gotthard de Lugano até Fluehlen, lá
tomaremos um nostálgico barco a vapor ou uma embarcação a motor
saloon para navegarmos pelo Lago Lucerna. Chegada em Lucerna e
embarque em Trem local de aproximadamente uma hora de duração
com destino a Zurique. Chegada em Zurique e breve visita panorâmica,
conhecendo os seus principais monumentos com destaque para a
sede da FIFA, o bairro de Zürich West, uma espécie de Soho da Suíça.
Este bairro é considerado uma das mudanças urbanas mais dinâmicas
em toda a Suíça com suas lojas, galerias de arte, bares e restaurantes em
antigas construções de tijolos e velhas estruturas de ferro reformadas.
Hospedagem no hotel em Zurique.

11°DIA - ZURIQUE

Café da manhã BUFÊ no hotel. Em horário a combinar traslado SEM
ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de Zurique INCLUSO. NOTA

IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros no traslado
de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e conexões diferentes para a
saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro não permaneça na cidade,
neste dia, até que o último passageiro embarque de volta ao Brasil. Em
todo o caso, o Guia Brasileiro dará previamente todas as informações aos
passageiros sobre o traslado de saída.

Lago Lucerne

Zurique no verão, por que não?
Que tal aproveitar sua viagem à Suíça e ficar mais alguns dias em Zurique? Conheça algumas atividades que a
cidade oferece e descubra porque somos #APAIXONADOSpelaSUÍÇA

Histórias da cidade antiga

Tour gastronômico na moderna Zurich West

Uma das ruas comerciais mais famosas do mundo, uma
ampla gama de atrações culturais e um encantador
cenário medieval: a cidade de Zurique . um pote cultural,
social e histórico. „Histórias da Cidade Antiga“ é um tour
guiado fascinante que evoca vividamente as história das
ruas de Zurique, seus edifícios típicos e as pessoas que
viveram e trabalharam neles. Numerosas anedotas
trazem o colorido passado do antigo coração da
cidade. A rota leva em muitos locais históricos que
mostram a importância internacional de Zurique desde
os primeiros dias.

Zurique . o para.so para gourmets. Uma visita com guia
especial explora a cena gastronômica da cidade - juntamente com o moderno distrito de Zurich West. Nos últimos dez
anos, o novo distrito surgiu nas antigas áreas industriais no
oeste da cidade, que agora abriga prédios, museus, lojas e
bares. A melhor maneira de explorar este elegante bairro é
seguir o seu paladar. Os participantes do tour gastronômico
visitam restaurantes da moda, saboreiam deliciosos petiscos
e cervejas, e aprendem tudo sobre a, “revolução gastro-zurique“. O festival “Food Zurich“, realizado em Setembro,
abrange 11 dias de uma deliciosa festa gastronômica.

Encontre mais inspiração em MySwitzerland.com/zurich

Verão no lido

Stand paddle tour

O verão é a melhor estação: todos na cidade vão nadar
no lago e lido do rio. A água? Limpa o suficiente para
beber. Em Zurique, as pessoas não dão simplesmente um
mergulho: aqui, um mergulho refrescante ao ar livre é uma
experiência completa. Lago, rio e seus lidos, cada um tem
seu caráter distinto. Do lido de Oberer Letten no rio
Limmat para a Cidade Antiga, o „Frauenbadi“, voltado
para o público feminino e o lido de Enge.Todos desfrutam
da água fresca, aproveitam o sol e ficam at. tarde da noite
com bebidas e lanches nos bares. Uma caminhada ao
longo do lago é um convite para nadar, com vista para os
Alpes ao longo do caminho.

A água é onipresente. O Lago de Zurique, em torno
do qual a cidade é construída, o rio Limmat, que
passa pelos edifícios da Cidade Antiga e por quarteirões urbanos, proporcionando um ambiente
mediterrâneo e refrescante. Seja com esportes
aquáticos, SPAs ou a mais poderosa cachoeira da
Europa, as Cataratas do Reno, Zurique seduz a todos
com sua enorme variedade de experiências, atingindo
os aventureiros e os que querem apenas curtir a
natureza e relaxar. Uma maneira diferente de explorar
o mundo aquático da cidade é um passeio de stand
up paddle (tipo de prancha com remo), onde terá a
visão de um ponto de vista especial. É um passeio
simples e não exige experiência anterior.

TOUR PREMIUM
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GRAND TOUR DE TREM PELA SUÍÇA
Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira ou primeira superior, passeios, ingressos
para as mais imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a experiência de viajar
em grupo ainda mais inesquecível.

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:
Hospedagem

• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira ou primeira
superior, INCLUSO café da manhã BUFÊ.

Ingressos
e visitas

• Visita panorâmica em Lucerna INCLUSA de acordo com o roteiro com guia local falando
Português ou Espanhol;
• Visita panorâmica em Montreaux com Guia local falando Português ou Espanhol;
• Visita ao Castelo de Chillon em Montreaux com ingresso INCLUSO e Guia local falando
Português ou Espanhol;
• Visita panorâmica por Zurique INCLUSA com guia local falando Português ou Espanhol.

Refeições

• 02 Refeições INCLUSAS: 01 almoço de 3 pratos no Trem Glacier Express e 01 jantar de 3
pratos no hotel de St. Moritz.

Transporte

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO nos traslados e nos percursos terrestres;
• Trem local de 1a Classe de Zurich a Lucerna INCLUSO;
• Trem panorâmico Golden Pass de 1a Classe de Lucerna a Interlaken INCLUSO;
• Trem Jungfrau de 1a Classe de Interlaken até Jungfraujoch e regresso a Interlaken INCLUSO;
• Trem panorâmico Golden Pass de 1a Classe de Interlaken a Montreaux INCLUSO;
• Trem local de 1a Classe de Montreaux a Zermatt INCLUSO;
• O sensacional Trem panorâmico Glacier Express de 1a Classe entre Zermatt e St. Moritz INCLUSO;
• Trem panorâmico Bernina Express de 1a Classe de St. Moritz a Tirano INCLUSO;
• Trem panorâmico Gotthard Panorama de 1a Classe de Lugano a Lucerna com um
nostálgico barco a vapor ou uma embarcação a motor saloon para navegarmos pelo
Lago Lucerna INCLUSO;
• Trem local de 1a Classe de uma hora de Lucerna a Zurique.

Guia

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa INCLUSO.

Outros
Serviços

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA;
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:
CIDADE		

HOTEL		

CAT

Lucerna		
Astoria ou similar
P
		
Schweizerhof ou similar P
Interlaken		
Interlaken ou similar
P
		
Metropole ou similar P
		
Royal St Georges
		ou similar		P
Montreaux		
Royal Plaza ou similar PS
Zermatt
National ou similar
PS
		
Pollux ou similar
P
		
Ambassador ou similar P
St. Moritz		
Schweizerhof ou similar P
		
Crystal ou similar
P
Lugano		
Lugano Dante Centre
		ou similar		P
		
De la Paix ou similar
P
Zurique		
Central Plaza ou similar P
		
Glockenhof ou similar P

PREÇOS PARA TOUR
PREMIUM NÃO INCLUEM:
•Refeições não mencionadas;
•Bilhete Aéreo do Brasil até Zurique e de Zurique
até o regresso ao Brasil;
•Seguro assistência saúde/bagagem;
•Extras de caráter pessoal (telefonemas,
bebidas, lavanderia);
•Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;
•Excesso de bagagem (franquia de uma mala
com, no máximo, 20 kg por pessoa);
•Qualquer item não mencionado como incluído;
•Qualquer item mencionado como sugerido ou
opcional.

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no
final desta brochura.
SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA DE PREÇOS CONSULTADA É A TABELA VIGENTE.
CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS PARA GRUPOS.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.
Estação de trem em Zurique

