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Zermatt: Subida ao Gornergrat 
em trem de crémaillère. Inclui: 
Traslados e guia acompanhante 

O trem crémaillère a Gornergrat sai de 

Zermatt. Esta ferrovia centenária que 

foi inaugurada em 1898 oferece uma 

vista deslumbrante das montanhas. 

Seu caminhar lento e pesado permiti-

rá que você possa desfrutar de cada 

segundo através das janelas. Passare-

mos ocasionalmente por umas casca-

tas e o trem só para em algumas das 

poucas estações intermediárias que 

tem antes do cume. E, finalmente, 

chegaremos ao Gornergrat onde 

podem ver neve e mais neve, e paisa-

gens deslumbrantes como o Matter-

horn como o principal protagonista. 

Montreux: Visita do castelo de 
Chillón. Inclui: Traslados e guia 
acompanhante 

O Castelo de Chillon está situado nas 

margens do Lago Genebra, no muni-

cípio de Veytaux, Suíça. Tem forma 

retangular, com dimensões de 110 m 

de comprimento por 50 de largura e 

uma altura máxima de 25 m. Era uma 

construção defensiva importante 

desde a Idade do Bronze, que mais 

tarde foi fortificada pelos romanos. 

O castelo é bem preservado e parece 

viajar no tempo ou a um romance de 

aventura: têm móveis medievais, 

pisos e paredes de pedra, masmorras 
profundas, pátios, salões, varandas, 
torres, um fosso e até mesmo passa-
gens secretas. 

Trem desde Lauterbrunnen para 
Grindelwald com parada em 
"Kleine Scheidegg". Inclui: Tras-
lados; guia acompanhante e 
almoço. 
O famoso trem da montanha nos 
levará para a estação "Kleine Schei-
degg" a 2.000 metros de altitude, 
onde terão uma vista deslumbrante 
sobre os famosos picos do Mönch, 
Eiger e Jungfrau. Em seguida, iremos 
de trem para Grindelwald, uma pito-
resca cidade cercada por deslum-
brante paisagem montanhosa. 
(Almoço incluído) 

Trem desde Lauterbrunnen para 
Jungfraujoch ‘’ Top of Europe’’ e 
baixada a Grindelwald. Almoço 
não incluído 

Com o famoso trem de montanha 
você chegará até Jungfraujoch ‘’Top 
of Europe’’ a 3471 metros de altitu-
de. Desfrute de um panorama excep-
cional e único em sua categoria. Do 
restaurante do observatório pode 
também disfrutar das vistas panorâ-
micas. Baixada a Grindelwald uma 
cidade muito pitoresca rodeada de 
um panorama alpino espetacular.

EXCURSÕES OPCIONAIS (venda em destino) 

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas)

Base quarto duplo ........................................................................... 1.650 

Supl. quarto individual....................................................................... 550

Suplementos 

Por Temporada Media.............................................................................................. 30 
Por Temporada Alta ................................................................................................. 55 
Por Temporada Extra................................................................................................ 85 

Por noite extra em quarto duplo (neto por pessoa) ........................................... 100 
Por noche extra em quarto individual (neto por pessoa) ................................... 170 

Traslados para noites extras (neto por trajeto, máximo 4 pessoas) ......................... 240 

Por voo Madri/Genebra/Madri (sem taxas, aproximado e neto) desde ............. 125 
Taxas de aeroporto ...................................................................................... Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 30

Este Programa Inclui: 
- 7 noites de alojamento em quarto duplo/twin em hotéis 3*/4*  
- 7 cafés da manhã Buffet, 3 almoços, 6 jantares (com menu de 
3 pratos). O jantar do primeiro dia não está incluído. 
- Os traslados aeroporto/estação-hotel-aeroporto/estação de taxi, 
van ou ônibus: o dia de chegada aeroporto/estação-hotel e no 
dia de saída hotel-aeroporto/estação segundo o programa 
acima indicado. 
- Transporte em ônibus com ar condicionado segundo o programa. 
- Guia acompanhante de língua espanhola segundo o programa.  
- Visitas previstas no programa. 
- Visitas com guias locais em: Lucerna, Genebra, Berna, Zurique, 
(cada uma de 2 horas) e Lausanne (1h 30 min).  
- Entradas e outros serviços incluídos: Trem de montanha Täsch-
Zermatt (ida e volta) // Passagem de trem “Golden Pass” Mon-
treux-Gruyères // Schaffhausen: passeio de barco nas Cataratas 
do Reno. 
- Seguro de viagem. 
Este Programa NÃO Inclui: 
- Nenhum voo. Gorjetas.

LUCERNA

Suíça  

Dia 1° Genebra 
Chegada a Genebra e traslado ao 
hotel. Alojamento em Genebra ou 

aos arredores.  

Dia 2° Genebra/Lausanne/Zermatt 
• Café da manhã + almoço + jantar  

Saída para Lausanne, onde visitare-
mos a cidade com guia local. A cida-
de é sede do Comite Olímpico inter-

nacional, onde destaca o Museu 

Olímpico, a Catedral Gótica, o Palá-

cio Rumin. Almoço. Opcional (com 

suplemento): possibilidade de visitar 

o castelo de Chillon perto de Mon-

treux, as margens do Lago Leman, 

um dos monumentos mais belos da 

Suíça. Jantar e alojamento na região 

de Zermatt/Tasch.  

Dia 3° Zermatt/Interlaken 
• Café da manhã + jantar. 

Depois do café da manhã tomaremos 

o trem de Tasch a Zermatt. Esta 
famosa cidade alpina se encontra aos 

pés do monte Cervino ou “Matter-

hom”, é conhecida por suas estações 

de sky e onde está proibido o uso de 

automóveis, somente são permitidos 

o uso de carros elétricos. Tempo livre 

nesta cidade pitoresca com suas típi-

cas construções de madeira (almoço 

não incluído). Opcional: Possibilidade 

de subir ao Gornergratt a 3.089 

metros com a maravilhosa vista à 

frente do mítico Cervino, do Monte 

Rosa e o pico Dufour – o mais alto 

dos Alpes suíços. Continuação até 

Interlaken (rota segundo condições 
meteorológicas). Jantar e alojamento 

na região de Interlaken/Thun. 

Dia 4° Interlaken 
• Café da manhã + jantar. 

Dia livre. Possibilidade de realizar visi-

tas opcionais: 

Opcional: Excursão a Lauterbrunnen 

– Grindelwald. Saída para o vale de 

auterbrunnen para pegar o famoso 

trem de montanha “Kleine Schei-

degg” a 2.000 metros de altitude, de 

onde teremos uma vista maravilhosa 

sobre os impressionantes picos do 

Mönch, Eiger e Jungfrau. Continua-

ção do percurso de trem a Grinden-

wald, um povoado muito pitoresco 

rodeado de um panorama alpino 

espetacular (almoço incluído). Opcio-

nal: possibilidade de continuar com o 

trem de montanha até Jungfraujoch 

“Top of Europe” (almoço não incluí-

do) e regresso a Grindelwald para 

retornar ao hotel. Jantar e alojamen-

to na região de Interlaken/Thun. 

Dia 5° Interlaken/Lucerna/Zurique 
• Café da manhã + jantar. 

Depois do café da manhã saída até 

Lucerna onde faremos uma visita 
panorâmica da cidade com guia 
local. Esta cidade está situada à beira 
do lago dos Quatro Cantões e tem 

conservado seus edifícios, praças e 

ruelas como eram na época medie-

val. Tempo livre nesta cidade que é 

considerada como uma das mais 

belas da Suíça (almoço não incluído). 

Continuação para Zurique onde 
faremos uma visita panorâmica da 
cidade com guia local, destacando a 
Bahnhofstrasse a colina Lindenhof, e 

também veremos o velho bairro dos 

marinheiros e pescadores ‘’Schipfe’’; 

e a ponte mais antiga de Zurique 

‘’Rathaus-Brücke’’ onde se encontra 

a Prefeitura. Jantar e alojamento. 

Dia 6° Zurique/Schaffhausen/ 
Cataratas do Reno/Berna 
Café da manhã + almoço + jantar 

Saída para Schaffhausen onde efe-
tuaremos um passeio de barco para 
contemplar as Cataratas do rio 
Reno, cuja cascata é tão bonita como 
espetacular. Continuação para Berna 
e almoço. Pela tarde visita de Berna 
que é a capital da Confederação Hel-

vética, considerada como uma das 

melhores cidades conservadas da 

Europa. Realizaremos uma visita 
panorâmica do centro histórico com 
guia local na qual poderemos admi-

rar seus mais de 8 quilômetros de 

pórticos, seu carrilhão e a fonte de 

Zähringen com o Urso – o mascote 

de Berna. Jantar e alojamento em 

Berna. 

Dia 7° Berna/Montreux/ 
Trem “Golden Pass”/Genebra 
• Café da manhã + almoço + jantar. 

Saída para Genebra via Montbovon. 

Tomaremos o trem “Golden Pass” 
que nos levará desde Montbovon até 

Montreux, passando por pitorescas 

paisagens através dos Alpes suíços. 

Almoço na região de Montreux. Con-

tinuação até Genebra e visita pano-
râmica da cidade com guia local. 
Genebra é a sede central das Nações 

Unidas e conserva um interessante 

centro antigo no qual se destaca a 

Catedral Gótica de São Pedro, o 

monumento à Reforma, a Praça de 

Four, a Prefeitura, etc. Jantar e aloja-

mento em Genebra ou ao arredor. 

Dia 8° Genebra  
• Café da manhã 

Café da manhã. Traslado ao aeropor-

to de Genebra.

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- O programa pode também ser realizado em sentido inverso. 
Ademais, o itinerário poderá sofrer modificações, porém o con-
teúdo do programa de visitas e entradas será sempre respeitado.

Cód. 03306CR

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares) Categoria 3*/4* 

Genebra região e arredores: Adagio Thoiry 4* (França) /  
NH Geneva Airport 4* / Crowne Plaza 4* 
Zermatt/Tasch: City Hotel Täsch 3* / Täscherhof/Täsch 3* / 

Welcome Täsch 3* 
Região Interlaken/Thun/Brienz: Carlton Europe 3* /  
City Hotel Oberland 3* / Holiday Thun 3* / Brienzerburli Brienz 3* 
Zurique: Meierhof Zurich-Horgen 4* / Mövenpick 4* /  

H+H Hotel Zurich 4* 
Berna: Bristol 4* / Ambassador 4* / Holiday Inn West Side 4* 

Nota: Durante congressos e eventos especiais nos reservamos o 
direito de oferecer hotéis alternativos nas cidades indicadas ou 
em seus arredores.
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Saídas Garantidas 

em Espanhol (desde 2 pessoas)

Saídas DOMINGOS

HOTÉIS 
3*/4*

Incluindo 7 CAFÉS DA MANHÃ,  
3 ALMOÇOS, 6 JANTARES e 6 VISITAS

8 dias 
(7 noites de hotel) 

1.650€ 
1.897USD

desde

DATAS DE SAÍDA 2019 (DOMINGOS) 

Abril: 21 - Maio: 12, 19 e 26 - Junho: 2, 9, 16, 23 e 30 
Julho: 7, 14, 21 e 28 - Agosto: 4, 11, 18 e 25 
Setembro: 1, 8, 15 e 22 

Temporada media      Temporada alta      Temporada extra


