Zurique

Belezas da Suíça

A partir de 1.495€
+

8 Dias

Visitando: Zurique / Genebra / Montreux / Zermatt / Eggiwil / Berna / Lucerna / Cataratas Do Reno / Munique

8

Saídas 2020

5

A ZURIQUE: SÁBADOS

Munique 1

2020

ALEMANHA

Junho

20, 27

Agosto

Julho

04, 11, 18, 25

Setembro 05, 12

01, 08, 15, 22, 29

Dia 1º (Sáb): Zurique
Chegada à Zurique e traslado ao hotel. Acomodação no hotel.
Dia 2º (Dom): Zurique / Genebra (277 km)
Café da manhã. Saída para fazer uma visita
guiada pela maior cidade suíça, a cidade dos
bancos como é conhecida destila o luxo e
bem-estar em todos os lugares, foi eleita duas
vezes a cidade com a maior qualidade de vida
do mundo, mas também reservar muitas surpresas para os viajantes buscar cultura, história e
arte. Saída para Genebra entre belas paisagens.
Chegada e acomodação no hotel na zona francesa.
Dia 3º (Seg): Genebra / Gruyeres / Trem
Golden Pass / Montreux / Täsh (300 km)
Café da manhã. Na primeira hora realizaremos a
visita de Genebra, situada na foz do rio Ródano
desde o lago Lemán. É a segunda maior cidade
do país que conserva um belo centro histórico.
O lago é o verdadeiro coração da cidade e seu
Jet d’eau tornou-se o símbolo mais conhecido
da cidade. Saída até Gruyeres, onde poderemos
comprar seu famoso queijo. (Almoço incluído no
Pacote Plus P+). Em seguida tomaremos o trem
“Golden Pass” que nos levará de Montbovon
até Montreaux, passando por belas paisagens
no meio dos alpes suíços até chegar a charmosa
cidade de Montreaux. Tempo livre e continuação
até Täsh. Jantar e acomodação no hotel.
Dia 4º (Ter): Täsh / Zermatt / Eggiwil
(140 km)
Café da manhã. Tomaremos o trem que nos conduz a célebre estação alpina. Teremos tempo
para passear por suas animadas e elegantes ruas
que atraem turistas e esquiadores do mundo
inteiro ao longo do ano e se maravilhar com a

Zurique
1

visita do famoso pico Cervino. (Almoço incluído
no Pacote Plus P+). Opcionalmente poderemos
tomar um trem desde Zermatt até Gornergrat.
Continuação até Eggiwil. Jantar e acomodação
no hotel.
Dia 5º (Qua): Eggiwil / Interlaken / Eggiwil
Logo após o café da manhã, saída até Interlaken,
onde teremos o dia livre para desfrutar dos seus
encantos. De forma opcional poderemos realizar uma charmosa excursão: saída até o vale de
Iauterbrunnen para embarcar no famoso trem da
montanha ¿Klein Scheidegg¿a 2.000 mil metros
de altitude, onde teremos uma vista maravilhosa do impressionante pico do Mönch, Eiger
e Jungfrau. Continuação do passeio em trem à
Grindelwald, cidade pitoresca rodeada de um
panorama alpino espetacular. Possibilidade de
continuar em trem até Jungfraujoch ¿Top of
Europe¿ e voltar à Gribndelwald para regressar
ao hotel em Eggiwil.. Jantar e acomodação no
hotel. Atravessando o rio pela Nydeggbrucke
encontramos a atração mais controversa de
Berna: o Parque dos Ursos, onde várias espécies do animal heráldico da capital brincam em
cativeiro, enquanto esperam que os turistas joguem amendoim neles. Voltar à Gribndelwald
para regressar ao hotel. Jantar e acomodação
em Eggiwil.
Dia 6º (Qui): Eggiwil / Berna / Lucerna /
Região de Zurique (135 km)
Café da manhã. Saída até Berna. Passeio pela
cidade velha, declarada Patrimônio Mundial da
UNESCO em 1983. A torre do relógio marca
o centro da cidade, onde podemos ver as pequenos bonecos que se movem graciosamente
sempre que marcam a hora. A poucos metros, fi
ca a Catedral, o melhor exemplo de gótico que

você encontrará na Suíça. (Almoço incluído no
Pacote Plus P+). Continuação até a bela cidade
de Lucerna no meio de uma paisagem idílica no
extremo oeste do lago dos Quatro Cantos. Realizaremos uma completa visita medieval com fachadas pintadas e reformadas durante o período
barroco, a encantadora Praça Do Cervo, a Praça
dos Molinos e o antigo centro da cidade. Jantar
e acomodação no hotel na região de Zurique.
Dia 7º (Sex): Região de Zurique / Cataratas do Reno / Stein Am Rhein / Munique (353 km)
Café da manhã. Saída até Schaffhausen onde
realizaremos um passeio de barco opcional
para contemplar as famosas Cataratas do Reno.
(Incluído no Pacote Plus P+). Continuaremos
até Stein am Rhein, junto ao lago Constanza,
considerada por muitos uma das cidades mais
charmosas do país, com suas pitorescas casas
coloridas e seu imponente centro histórico medieval. (Almoço incluído no Pacote Plus P+).
Continuação à Munique. Jantar e acomodação
no hotel.
Dia 8º (Sáb): Munique
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado
privativo ao aeroporto para embarque em voo
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem! Obs: os apartamentos deverão
ser desocupados até às 10hs.

Tour

Categoria

Temporada única

Supl. Indv.

Tour 8 Dias:
Zurique / Munique
Iti CE301

Categ. Única

1.495

545

Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais
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O Tour Inclui

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação e café da manhã buffet nos hotéis de categoria Turista / Primeira.
• 5 jantares (sem bebidas)
• Transporte em ônibus e guia acompanhante
durante todo o itinerário.
• Visitas panorâmicas com guia local de Genebra, Lucerna e Zurique
• Trem panorâmico Golden Pass Montbovon-Montreaux.
• Bilhetes de trem Tash/Zermatt/Tash.
• Bilhetes de trem Golden Pass Montbovon/
Montreaux.
• Proteção e assistência MAPAPLUS
O Tour não inclui:
• Entradas a museus ou monumentos, bebidas
e gorjetas
Pacote Plus
8 DIAS: ZURIQUE / MUNIQUE: 200 €
INCLUI 4 REFEIÇÕES E 1 EXTRA

REFEIÇÕES

• 4 Almoços (sem bebidas)

EXTRAS

• Passeio de barco pelas Cataratas do Reno
Hotéis previstos ou similares
Cidade

NOTAS:
• A ordem das visitas poderá sofrer alterações no destino, mantendo-se integro o programa.
• Os almoços e jantares poderão ser indistintamente
nos hotéis ou restaurantes. (Bebidas não incluídas).
• Em Munique durante congressos e a feira da cerveja,
a hospedagem poderá ser nos arredores da cidade.

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

€

Genebra

Zurique/región

Genebra/región
(territorio francés)

Cat. Primeira e Turista
H+ Zurique 4*/
Meierhof Zurique-Horgen 4* (Meiherhof) / Sorell Arte 3*/Allegra 4* /
A-ja Resort Zurich 4* /
Holiday inn Zurich Messe 4*
Campanile Annemasse 3* /
IBIS Styles Vitam 3*

Zermatt/Täsch

City Hotel Täsch 3* /
Welcome Täsch 3*

Eggiwil/Emmental/
Thun región

Hirschen Eggiwil 3* / Appenberg3*

Región Egerkingen

Movenpick 4*

Munique

Feringapark (Unterfohring) 4*/
NH Munchen Messe 4* /
Leonardo Hotels 4*

Europa Central e do Leste: Mini Circuitos
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