ROTEIRO DIA-A-DIA

GRUPOS COM GUIAS BRASILEIROS

Maravilhas da Suíça
com o Trem Glacier Express

Saída: 30 de abril 2019
Duração: 09 noites
Suíça (Zurique, Interlaken, Andermatt,
Zermatt, Chamonix, Genebra, Lausanne e
Montreux).
01º DIA (30/04) | ZURIQUE
Saída pela manhã para visita panorâmica em
Zurique com destaque para Bhanhofstrasse, a
Universidade, os bairros residenciais e famoso lago
de Zurique. Após a visita, traslado ao hotel e
hospedagem.

03º DIA (02/05) | ZURIQUE - INTERLAKEN
Café da manhã no hotel. Em horário apropriado,
saída para Interlaken. Chegada e hospedagem.
04º DIA (03/05) | INTERLAKEN
Café da manhã no hotel, e dia livre para aproveitar
as maravilhas desta bela cidade. Sugerimos visita
opcional ao Monte Jungfraujoch, considerado
Patrimônio Natural da UNESCO e a estação
ferroviária mais alta da Europa. Uma das
experiências mais incríveis pelo país, com um
complexo turístico de alto padrão onde podemos
desfrutar de restaurantes, um palácio de gelo e até
uma loja do chocolate Lindt. Recomendamos tirar o
dia inteiro para realizar este passeio. Hospedagem.

02º DIA (01/05) | ZURIQUE
Café da manhã no hotel e saída para visitar a
encantadora cidade de Lucerna. Faremos um
agradável passeio a pé para desfrutarmos desta
bela cidade, conhecida por ser a porta de entrada
da Suíça Central com as suas atrações, como o
belíssimo lago com a famosa Ponte de Madeira,
considerado o cartão postal da cidade, as lindas
Igrejas, antigas praças e edifícios monumentais.
Retorno a Zurique e hospedagem.
05º DIA (04/05) | INTERLAKEN -ANDERMATT ZERMATT
Após o café da manhã, traslado à estação de trens
em Andermatt para embarque no magnífico Glacier
Express com destino a Zermatt. Uma viagem
panorâmica pelo coração alpino da Suíça, com
paisagens absolutamente deslumbrantes. Chegada
e traslado ao hotel em Zermatt. Hospedagem.
06º DIA (05/05) | ZERMATT
Café da manhã no hotel, e dia livre para desfrutar
desta antiga vila suíça, localizada no vale, aos pés
do Monte Cervin. A cidade é cercada por
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montanhas espetaculares e possui todo o charme
de um típico vilarejo suíço. Hospedagem.

07º DIA (06/05) | ZERMATT - CHAMONIX MONTREUX
Café da manhã no hotel e saída para Montreux,
cruzando as mais lindas regiões da maravilhosa
Suíça. Em nosso trajeto, visitaremos a encantadora
cidadezinha de Chamonix, na França. A bela cidade
está localizada aos pés do Mont Blanc, a maior
montanha da Europa e um dos lugares mais
fascinantes do mundo, tanto pela sua natureza
quanto por sua história e importância nos esportes
de neve. Continuação até Montreux e Hospedagem.

mais importantes centros financeiros. Abriga
diversas filiais de órgãos da ONU, UNESCO e CRUZ
VERMELHA, o que torna a cidade um importante
centro diplomático. Retorno para Montreux.
Hospedagem.

09º DIA (08/05) | LAUSANNE - MONTREUX
Café da manhã no hotel, saída com destino a
Lausanne. Chegada e visita da cidade que é a sede
do Comitê Olímpico Internacional, as margens do
Lago Léman. A Catedral é um dos mais belos
monumentos góticos da Suíça. Continuação a
Montreux, uma estância balneária de reputado
charme devido a seu clima incrivelmente ameno, a
cidade é chamada de "a capital da Riviera de Vaud".
Hospedagem.
10º DIA (09/05) | MONTREUX - GENEBRA – BRASIL
Café da manhã no hotel e, em horário apropriado,
traslado ao aeroporto e embarque de regresso ao
Brasil.

08º DIA (07/05) |MONTREUX
Café da manhã no hotel e saída de Montreux para a
visita da cidade de Genebra, localizada no extremo
oeste do país, às margens do Lago que leva o
mesmo nome da cidade. Com um centro histórico
majestoso, foi conquistada pelos romanos em 121
a.C. Atualmente, é a segunda maior cidade Suíça
(depois de Zurique) e tem a terceira melhor
qualidade de vida do mundo, assim como, é um dos

O PROGRAMA INCLUI:
• Passagens aéreas internacionais;
• 09 noites de hospedagem com café da manhã em
hotéis categoria Turística Superior;
• Circuito pela Suíça com city tour em Zurique,
Lausanne, Montreux e Genebra;
• Todos os traslados;
• Acompanhamento de guia profissional brasileiro
durante a viagem (mínimo de 15 passageiros);
• Seguro de viagem com cobertura de € 30.000
(consulte condições para cobertura superior);
• Seguro de cancelamento de até US$ 3.000;
• Carregadores de malas nos hotéis, máximo de
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uma mala por pessoa.
VALORES DO PACOTE| POR PESSOA:
Em acomodação dupla

€ 3.920

Em acomodação individual (SGL)

€ 4.619

Taxas
Imposto de renda retido na fonte
Taxa de embarque por pessoa

6,38 %
€ 155,00

Importante
• Preços por pessoa, de acordo com o tipo de
acomodação escolhida, e deverão ser
convertidos em Reais ao câmbio do dia do
fechamento do pacote;
• Ofertas com disponibilidade limitada, sujeitas à
confirmação de reserva;
• Check-in nos hotéis após 15h e check-out até
12h;
• Eventuais taxas municipais deverão ser pagas
localmente pelos passageiros nos hotéis;
• Preços, datas e condições de pagamento sujeitos a
reajustes sem prévio aviso. Não se aplicam para o
período de feiras, eventos, feriados e datas
especiais;
• O Imposto de Renda retido na fonte é calculado
em cima do valor total da venda e deverá ser
pago na entrada junto com as taxas.

FORMA DE PAGAMENTO:
Pagamento em 10 vezes sem juros, sendo 30% de
entrada à vista e o saldo em até 09 parcelas nos
cartões Visa, Mastercard, Diners Club e Elo
(ou em cheques, com quitação até 1 mês antes do
embarque).
Entrada de € 1.175 + taxas e saldo de 09 parcelas
de € 305 (com base em acomodação dupla).
NECESSÁRIO:
• Passaporte com validade mínima de 6 meses
após o término da viagem.
• Cópia do passaporte.
• Contrato da Transmundi preenchido e assinado.
OBSERVAÇÃO:
Informamos a dificuldade para a conversão das
notas antigas de dólares americanos fora dos
Estados Unidos.
HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES:
Zurique - Hotel Glockenhof
Interlaken - Hotel Du Nord
Zermatt - Hotel Schloosstel
Montreux - Hotel Royal Plaza Montreux

DESEJAMOS A TODOS UMA ÓTIMA VIAGEM!

