Aventura sobre trilhos na Suíça
09 dias na Suíça
a partir de
R$ 3.880

+9x de R$ 1.006
por pessoa em acomodação dupla de acordo com o câmbio do dia.
Uma viagem de trem pela Suíça, é muito mais que apenas ir de um ponto ao outro. É uma aventura única! De picos alpinos a lagos
mediterrâneos, os trens panorâmicos oferecem a oportunidade dos viajantes apreciarem paisagens deslumbrantes através de janelas que vão
até o teto.
Paises: Suíça
Cidades: Lucerna - Lugano - St. Moritz - Zermatt - Zurique
Não inclui passagem aérea
Hospedagem com café da manhã
De 01 de Julho à 31 de Outubro de 2021

Inclui
8 Noites de hotel;
Café da manhã diário;

Transporte em trem (incluindo trechos em barco ou ônibus).

Roteiro
1° DIA: ZURIQUE
Chegada ao aeroporto e restante do dia livre em Zurique. Com uma cultura vibrante, uma gestão eficiente e uma localização atraente no
encontro do rio com o lago, Zurique é regularmente reconhecida como uma das cidades mais habitáveis do mundo. Há muito conhecida como
um centro financeiro experiente e trabalhador, a maior e mais rica metrópole da Suíça também mergiu no século 21 como um dos destinos mais
badalados da Europa Central, com um toque artístico pós-industrial que é resumido em sua exuberante parada de rua de verão. Hospedagem.
2° DIA: ZURIQUE – LUCERNA
Café da manhã no hotel. Viagem em trem com destino à Lucerna. Receita para uma linda cidade suíça: um lago de cobalto cercado por
montanhas, uma Altstadt (cidade velha) medieval bem preservada, uma reputação por criar boa música e, em seguida, salpique pontes
cobertas, praças ensolaradas, casas coloridas e passeios à beira-mar. Lucerna é impressionante e merecidamente popular, já que Goethe,
Rainha Victoria e Wagner saborearam suas vistas no século XIX. Diz a lenda que um anjo com uma luz mostrou aos primeiros colonos onde
construir uma capela em Lucerna, e hoje ela ainda tem uma graça incrível. Hospedagem.
3° DIA: LUCERNA – LUGANO
Café da manhã no hotel. Viagem em trem de Lucerna via Bellinzona até chegar em Lugano seja através do novo túnel da base do Gotthard ou
com o novo trem Gotthard Panoramic Express (reserva de assentos obrigatória). O exuberante lago orlado de montanhas do Ticino não é seu
único ativo líquido. A maior cidade do cantão é também o terceiro centro bancário mais importante do país. Ternos à parte, Lugano é uma
cidade animada, com boutiques de estilistas elegantes, bares e esplanadas amontoados no labirinto de íngremes ruas de paralelepípedos que
se desenrolam à beira do lago e ao longo do passeio florido. A inauguração de seu centro de artes na LAC também aumentou seu interesse
cultural. Acomodação em Lugano.
4° DIA: LUGANO
Café da manhã no hotel. Dia livre na cidade de Lugano. Você poderá escolher visitar o Museu do Chocolate. Percorra a história do chocolate,
observe a substância açucarada sendo feita e desfrute de uma degustação gratuita. Elevando-se dramaticamente acima do Lago di Lugano, o
pico cônico do Monte Brè (925 m) é o início das trilhas para caminhadas e passeios de mountain bike que oferecem vistas panorâmicas do lago
e se estendem até os Alpes Berneses e Valais. Hospedagem.

5° DIA: LUGANO – ST. MORTIZ
Café da manhã no hotel. Viagem em trem Bernina Express (trecho em trem e ônibus) via Tirano até St. Moritz. O país das maravilhas de inverno
da Suíça e berço do turismo alpino, St Moritz tem atraído membros da realeza, celebridades e aspirantes desde 1864. Com seu lago azulmarinho cintilante, florestas esmeraldas e montanhas distantes, a cidade parece um paraíso. Hospedagem em St. Mortiz.
6° DIA: ST. MORTIZ
Café da manhã e dia livre na cidade. A bela paisagem alpina com 25 lagos de montanha cristalinos, bem como florestas e geleiras, é a maior
atração da região, atraindo turistas e entusiastas de esportes ao ar livre o ano todo. Os visitantes durante o verão desfrutam de caminhadas,
escaladas, vela, windsurf, tênis, cavalgadas, golfe e até mesmo esqui nas geleiras. Hospedagem.
7° DIA: ZERMATT
Café da manhã no hotel. Viagem em trem Glacier Express com destino à Zermatt. Florestas, montanhas e lagos: a natureza chama! Agora é a
hora de sair para sentir a liberdade ilimitada no alto das montanhas. Desfrute de lindas paisagens ao ar livre rodeado de uma beleza verdejante.
Recarregue suas baterias no sopé do Matterhorn. Chegada e hospedagem.
8° DIA: ZERMATT – ZURIQUE
Café da manhã no hotel. Viagem em trem até Zurique Aeroporto.

Saídas e Preços
Saídas diárias de 01 de Julho à 31 de Outubro de 2021.
A partir de EUR 2.230 (valor por pessoa do pacote em apartamento duplo)

Observações
O bilhete de trem incluso de Lugano à Lucerna é válido para viajar através do novo túnel da base de Gotthard ou para viajar com o novo
Gotthard Panoramic Express. NOVO: o Gotthard Panorama Express de Lugano a Flüelen está disponível apenas na 1ª classe (terça-feira

– domingo). Upgrades e noites adicionais estão disponíveis.
Preços, disponibilidade e horários estão sujeitos a alterações.
As tarifas estão sujeitas a alterações devido a novos contratos com a Swiss Federal Railways em 2020.
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