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Roteiro   

1º dia – QUI 20JAN SÃO PAULO/ ZURIQUE – Apresentação no aeroporto de Guarulhos 
(GRU) para embarque com destino a Zurique (ZRH).  

2º dia – SEX 21JAN ZURIQUE/ LUCERNA – [1-Day TravelCard] Chegada e conexão para 
Lucerna. Chegada e traslado ao hotel. Restante do dia livre para atividades 
independentes. A cidade oferece uma rica cultura e pontos de referência 
encantadores que datam de vários séculos. Igrejas históricas e a icônica 
Ponte da Capela formam um conjunto harmonioso com arquitetura moderna 
impressionante, como a KKL cultura e centro de congressos. Dê um passeio 
ao longo do extenso calçadão, relaxe ao longo do Rio Reuss ou explore as 
ruas de paralelepípedos e pequenas lojas da Idade Média Cidade antiga. 
Numerosos museus e incontáveis de alto calibre eventos culturais fazem de 
Lucerna um destino vibrante em qualquer época do ano. 

3º dia – SÁB 22JAN LUCERNA – [Passe dia 1] Café da manhã no hotel. Dia livre para 
atividades independentes. Faça uma viagem pelas paisagens montanhosas 
únicas da região Lucerna-Lago de Lucerna. Você poderá escolher 
conhecer Pilatus, Rigi, Titlis e muitas outras montanhas de fácil acesso. 

4º dia – DOM 23JAN LUCERNA – [Passe dia 2] Café da manhã no hotel. Dia livre para 
atividades independentes. 

5º dia – TER 24JAN LUCERNA – [Passe dia 3] Café da manhã no hotel. Dia livre para 
atividades independentes. 

6º dia – QUA 25JAN LUCERNA/ ZERMATT – [Passe dia 4] Café da manhã no hotel. Saída 
para Zermatt. Chegada e hospedagem. Restante do dia livre.  

Suíça  
   Montanha, Neve & Diversão 
 
 

https://www.myswitzerland.com/pt/destinos/lucerna-regiao-do-lago-lucerna/
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7º dia – QUI 26JAN ZERMATT – [Passe dia 5] Café da manhã no hotel. Dia livre para 
conhecer a cidade e as montanhas.  

8º dia – SEX 27JAN ZERMATT/ ST. MORITZ – [Passe dia 6] Café da manhã no hotel. 
Viagem a bordo do Glacier Express com destino à St. Moritz (291 km em 
8h de duração). Florestas, montanhas e lagos: a natureza chama! Agora é a 
hora de sair para sentir a liberdade ilimitada no alto das montanhas. 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 azul-marinho cintilante, florestas esmeraldas e montanhas distantes, a 
cidade parece um paraíso. Chegada e acomodação.  

9º dia – SÁB 28AN ST. MORITZ/ ZURIQUE – [Passe dia 7] Café da manhã no hotel. Saída 
para Zurique. Chegada e hospedagem. Restante do dia livre. Em Zurique 
não deixe de visitar o centro histórico – uma grande mistura cultural, social 
e histórica. A maior concentração de clubes noturnos da Suíça, um dos mais 
famosos shopping centers, além de uma infinidade de ofertas culturais, tudo 
isto inserido num cenário medieval. À noite, às 20h00 show (opcional) de 
André Rieu no Hallenstadion (ingresso não incluso).   

10º dia – SÁB 29AN ZURIQUE/ SÃO PAULO – [Passe dia 8] Café da manhã no hotel. 
Manhã livre para conhecer a cidade. Check-out ao meio-dia ou solicitação de 
late check-out até o final da tarde. No fim da tarde saída para o aeroporto em 
Zurique para embarque com destino a São Paulo.   

11º dia – DOM 30JAN SÃO PAULO – Chegada e fim dos serviços. 

 

Valores por pessoa – em acomodação dupla 

Aéreo    U$ 1,027.00*  R$ 5.326,33 

Terrestre   U$ 1,440.00  R$ 7.675,20 

Inclui: 
 Aéreo voando SWISS – São Paulo/ Zurique/ São Paulo em classe econômica com 

taxas de embarque incluídas. 
 Hospedagem por 8 noites na Suíça, sendo quatro em Lucerna, duas em Zermatt, uma 

em St. Moritz e, uma em Zurich em hotel escolhido em apartamento standard em 
acomodação dupla, com café da manhã e taxas. 

 Passe de trem suíço – SWISS TRAVEL PASS em segunda 
classe para 8 dias consecutivos, com utilização de toda a 
rede de transporte por trens, ônibus e barcos na Suíça. 

 TravelCard para 1 dia na Suíça em segunda classe. 
 Seguro-viagem Vital Card para 11 dias de viagem com cobertura médica e 

hospitalar até EUR 30,000 e, também com cobertura médica e hospitalar 
para COVID até EUR 5,000. 
 

Exclui: 
 Alimentação e bebidas. 

https://www.mystsnet.com/en/information/swiss-travel-system/premium-panoramic-trains/glacier-express/
https://www.myswitzerland.com/pt/interesses/centro-historico-de-zurique/
https://www.viagogo.com/br/Ingressos-Teatro/Classica/Andre-Rieu-Ingressos/E-4295434
https://hallenstadion.ch/
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 Taxa de turismo nos hotéis. Imposto local. Pagamento no hotel.  
 Tudo que não estiver como incluído. 
 Seguro-viagem obrigatório para países da comunidade Shengen. 
 Documentação de viagem.  
 

Cia Aérea: 
 

 LX 93 20JAN  19h50 GRU 10h50+  ZRH BOEING 777-300 
 LX 92 29JAN  22h40 ZRH 06h45+  GRU BOEING 777-300  

*COTAÇÃO SWISS           
 R$          5,1863  Câmbio U$ IATA 27/07/2021       

Tarifa   parcelamento no cartão de crédito sem juros 

 U$       1027,00   R$    5.326,33 1a parcela  R$       1.158,10   + 9 parcelas  R$      463,14  

 

Hotéis selecionados – valores para duas pessoas em apto DBL e pelo período 
 Inclui café da manhã, wi-fi e taxas. Valores sujeitos à confirmação.   

 Câmbio: 1 U$ Turismo = R$ 5,33 em 27/07/2021. 
 
 

LUCERNA 4 noites  21 a 25 JAN 2022 
Hotel    
 Ibis Styles Luzern City 

está localizado no centro histórico da cidade 
de Lucerna. 

   

 
 
ZERMATT 2 noites  25 a 27 JAN 2022 
Hotel    
 Hotel Jägerhof Zermatt 

500 m do centro de Zermatt. Transporte 
gratuito de/para estação de trem 

   

 
 
ST MORITZ 1 noite  27 a 28 JAN 2022 
Hotel    
 San Gian Hotel 

Transporte público a 5 minutos de distância do hotel 
   

 
 
ZURIQUE 1 noite  28 a 29 JAN 2022 
Hotel    
 Hotel Ibis Zurich Messe Airport 

A 10 minutos de caminhada ao Hallenstadion. 
   

 

https://all.accor.com/hotel/8549/index.pt-br.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
https://www.jaegerhofzermatt.ch/en/hotel-rooms/
https://sangian.swiss-hotels-stmoritz.ch/rooms/?lang=en
https://all.accor.com/hotel/2980/index.pt-br.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
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Swiss Travel Pass – valores por pessoa com taxas inclusas   
 Swiss Travel Pass 8 dias consecutivos U$ 523.00 R$ 2.787,59 incluso 

Adicional para marcar assento           + U$   55.00 R$    293,15 incluso 
Adicional classe excellence (opcional)         + U$ 406.00 R$ 2.163,98 

Câmbio: 1 U$ Turismo = R$ 5,33 em 27/07/2021. 

Explorar a Suíça nunca foi tão fácil! Para visitantes 
estrangeiros, o bilhete tudo-em-um Swiss Travel Pass é a 
chave para usar a rede de transportes públicos do país. 
O bilhete permite aos viajantes conhecer a Suíça de ponta a ponta de trem, 

ônibus e barco – e em 3, 4, 8 ou 15 dias consecutivos. Com o Swiss Travel Pass Youth, os 
jovens menores de 26 anos que viajam pela Suíça se beneficiam de 15% de desconto na 
compra do bilhete regular do Swiss Travel Pass. 
Benefícios 
 Viagens gratuitas de trem, ônibus e barco.   
 Viagem gratuita em trens panorâmicos premium (pode ser necessário reserva de 

assento e/ ou cobrança de taxa). 
 Uso gratuito dos meios de transporte público em mais de 90 cidades. 
 Entrada gratuita em mais de 500 museus. 
 Inclui excursões de montanha para Rigi, Stanserhorn e Stoos. 
 Até 50% de desconto em diversas outras excursões de montanha. 
 Até 30% de desconto nas ofertas da SBB RailAway. Disponível em todos os 

balcões da Suíça. 
 Crianças entre 6 e 16 anos de idade acompanhadas por pelo menos um dos pais 

com bilhete STS válido viajam gratuitamente com o Swiss Family Card.  
 Crianças menores de 6 anos acompanhadas por um titular de bilhete STS válido 

viajam gratuitamente. 
 O Swiss Travel Pass e o Swiss Travel Pass Youth estão disponíveis como bilhetes 

electrónicos. 
Informações 
 Nos trens panorâmicos ou nos trens especiais – como o Glacier Express, Bernina 

Express, Gotthard Panorama Express e Palm Express – é necessário fazer reserva 
de assento e/ ou pagar taxa. 

 Os bilhetes STS estão disponíveis apenas para pessoas com residência fora da 
Suíça e do Principado de Liechtenstein. 

 Na Suíça, as tarifas se aplicam em francos suíços (em caso de pagamento em 
dinheiro em EUR, USD ou GBP, aplicam-se taxas de câmbio do dia). 

 
 

Observações importantes   
 
 Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio pela operadora e cia aérea.  
 Reservas efetivadas após confirmação pela operadora. 
 Cotação realizada com câmbio de 27/07/2021. 
 
 ACESSE INFORMAÇÕES SOBRE PROTOCOLOS DE ENTRADA NA SUÍÇA 

https://www.glacierexpress.ch/en/offers/excellence-class/
https://www.myswitzerland.com/pt/planejamento/transporte-hospedagem/bilhetes/swiss-museum-pass-incluido-no-swiss-travel-pass/
https://www.myswitzerland.com/pt/interesses/rigi-trem-de-montanha/
https://www.myswitzerland.com/pt/interesses/cabrio-stanserhorn/
https://www.myswitzerland.com/pt/interesses/stoosbahn/
https://www.myswitzerland.com/pt/planejamento/transporte-hospedagem/bilhetes/swiss-family-card/
https://galileotur.com.br/info-%26-covid-19
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 SUÍÇA – ROTAS E CIDADES VISITADAS & ATRAÇÕES PRÓXIMAS 

ROTAS PRINCIPAIS – SWISS TRAVEL PASS  

Seções da rota principal 
Zürich – Luzern – Interlaken 
2 . h 
GoldenPass 
3 h 
Montreux – Visp – Zermatt 
2 . h 
Glacier Express 
7 . h 
Bernina Express 
6 . h 
Gotthard Panoramastrecke 
5 . h 
Voralpen-Express 
2 . h 
St. Gallen – Schaffhausen – 
Zürich 
2 . h 
 
Viagens curtas 
Zurich – Chur 1 . h 
St. Moritz – Lugano 3 . h 
Spiez – Brig 1 . h 
Brig – Domodossola – Locarno – 
Bellinzona 3 . h 

LUCERNA 

 Lucerna a porta de entrada para o centro da Suíça, situada no Lago Lucerna, 
está inserida em um impressionante panorama montanhoso. Graças às suas 
atrações, sua oferta de compras atraente, o belo cenário à beira do lago e as 
montanhas de excursão próximas de Rigi, Pilatus e Stanserhorn, a cidade é um 
destino para muitos grupos de viagens e indivíduos em sua jornada pelo centro 
da Suíça.  

 Lucerna/ Interlaken/ Lucerna – A viagem de trem no Expresso Luzern-Interlaken 
liga dois destinos mundialmente famosos. E o tempo voa – mais rápido do que o 
desejável! A culpa está no panorama alpino, nos lagos turquesa e nas inúmeras 
cachoeiras que adornam a paisagem ao longo do caminho. Lucerna e Interlaken são, 
sem dúvida, dois dos destinos turísticos mais populares da Suíça. Porém, o mais bonito 
é a rota que os conecta: subir a bordo na Suíça Central; sentar-se e relaxar; chegando 
à região de Jungfrau devidamente impressionado com o esplendor cênico de tirar o 
fôlego – tudo em menos de duas horas. A partir de Interlaken – o Jungfraujoch, com a 
abertura do “Eiger Express” em 05 de dezembro de 2020, o projeto “V-Cableway” da 
Jungfrau Railways está concluído e permite a viagem de Interlaken a Jungfraujoch em 
apenas uma hora e meia. Do Terminal de Grindelwald, um teleférico 3S leva você 
diretamente à estação Eigergletscher em apenas 15 minutos. Assim, sobra ainda mais 
tempo para desfrutar do panorama e do mundo da aventura no Topo da Europa. 
Retorno a Lucerna. 
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https://www.myswitzerland.com/en-ch/destinations/lucerne/
https://www.mystsnet.com/en/information/swiss-travel-system/premium-panoramic-trains/luzern-interlaken-express/
https://www.mystsnet.com/en/information/swiss-travel-system/mountain-excursions/jungfraujoch/
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 Lucerna/ Lago de Lucerna/ Lucerna – Os cruzeiros no Lago de Lucerna — seja em 
um barco a vapor histórico, um iate inovador ou um catamarã moderno: graças à frota 
diversificada da empresa de navegação Lago Lucerna (SGV), os hóspedes sempre 
deslizam sobre as águas com estilo. Enseadas idílicas e encostas rochosas dramáticas 
em forma de fiorde, azul profundo, águas cristalinas e um pano de fundo com picos de 
montanhas cobertos de neve – não é por acaso que o Lago Lucerna, situado no centro 
histórico da Suíça rica, é considerado um dos mais belos lagos na Suíça. Para ajudar 
os hóspedes a desfrutar do lago de perto, a empresa de navegação do Lago Lucerna 
(SGV) oferece uma ampla variedade de cruzeiros de barco regularmente – durante 
todo o ano. Retorno a Lucerna. 

 Lucerna/ Rigi/ Lucerna – esta excursão de montanha ideal para Rigi impressiona os 
visitantes com uma vista panorâmica de 360 graus de tirar o fôlego – para os Lagos 
Lucerna, Zug e Lauerz, entre outros. Em 1871, a primeira ferrovia de montanha da 
Europa chegou a este impressionante mirante. Hoje, duas ferrovias dentadas – uma de 
Vitznau e outra de Arth-Goldau – viajam para Rigi Kulm e seu hotel no topo. De Weggis, 
um teleférico leva diretamente a Rigi-Kaltbad. A vista do cume em 13 lagos, nos Alpes 
e na Floresta Negra encanta os visitantes de perto e de longe. Retorno a Lucerna. 

 Lucerna/ Pilatus/ Lucerna – Elevando-se alto e orgulhoso acima de Lucerna, o Pilatus 
tem uma forma majestosa e é acessível pela ferrovia de cremalheira mais íngreme da 
mundo. Combine diferentes modos de transporte, primeiro pegando o barco de 
Lucerna para Alpnachstad, em seguida, ascendendo ao cume na roda dentada, antes 
de desfrutar de uma experiência dramática vistas de cima. Retorno a Lucerna. 

ZERMATT 

 Zermatt fica no sopé do Matterhorn. O desenvolvimento turístico da cidade está 
intimamente ligado ao que é provavelmente a montanha mais famosa do 
mundo. O destino de férias é uma zona sem carros, preservou seu caráter original 
e oferece possibilidades quase ilimitadas no que diz respeito a excursões. A 
localização de Zermatt, no sopé do Matterhorn e no meio de uma enorme região para 
caminhadas e esqui, faz com que seja um dos vilarejos de férias mais atraentes do 
mundo. A região de esqui abrange 54 ferrovias de montanha e teleféricos, bem como 
360 km de pistas: Sunnegga-Rothorn, Gornergrat-Stockhorn, Schwarzsee e o paraíso 
glaciar Matterhorn. A região chamada paraíso glaciar Matterhorn é a maior e mais 
alta região de esqui da Europa.  

 Zermatt/ St. Moritz – Viagem a bordo do Glacier Express com destino à St. Moritz 
(291 km em 8h de duração). Florestas, montanhas e lagos: a natureza chama! Agora é 
a hora de sair para sentir a liberdade ilimitada no alto das montanhas. 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 azul-
marinho cintilante, florestas esmeraldas e montanhas distantes, a cidade parece um 
paraíso.  

 Glacier Express – A Classe Excellence é a nova classe premium do Glacier 
Express. Ela impressiona com sua oferta de serviço completo de alta qualidade e seu 
design moderno. Os passageiros estão sendo tratados com uma viagem 
verdadeiramente excepcional pelos Alpes suíços, enquanto se maravilham com o 
panorama fantástico. Graças às confortáveis poltronas, cada viajante desfruta de um 
assento na janela. Oferece orientação pessoal para viagens, uma área de bar badalada, 
um almoço premium com vários pratos e muitas outras comodidades – tudo incluído.   

https://www.mystsnet.com/en/information/swiss-travel-system/scenic-routes/lake-lucerne-cruises/
https://www.mystsnet.com/en/information/swiss-travel-system/mountain-excursions/rigi/
https://www.mystsnet.com/en/information/swiss-travel-system/mountain-excursions/pilatus/
https://www.myswitzerland.com/en-ch/destinations/zermatt/
https://www.mystsnet.com/en/information/swiss-travel-system/premium-panoramic-trains/glacier-express/
https://www.glacierexpress.ch/en/offers/excellence-class/
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 Zermatt/ Matterhorn/ Zermatt – O Matterhorn e a Suíça estão inseparavelmente 
ligados um ao outro. O colosso em forma de pirâmide de uma montanha, que é 
muito difícil de escalar, é considerado a montanha mais fotografada do mundo. O 
Klein-Matterhorn ("Pequeno Matterhorn"), que pode ser alcançado através de um 
funicular, fica ao lado do Matterhorn. O teleférico 3S mais alto do mundo leva os 
viajantes ao Paraíso Glaciar Matterhorn, a 3.883 metros de altitude. No cume, 38 
picos com 4 mil metros de altura e 14 geleiras poderão ser vistos da plataforma de 
observação. No Palácio, os visitantes mergulham no mundo místico do gelo eterno. 

 Zermatt/ Gornergrat/ Zermatt – Gornergrat, a cada 24 minutos, a ferrovia dentada a 
céu aberto mais alta da Europa parte de Zermatt em direção à plataforma de 
observação Gornergrat ensolarada e acessível o ano todo a 3.089 metros de altitude. 

ST. MORITZ 

 St. Moritz é mais do que apenas um resort de férias. Foi também o berço do 
turismo de inverno alpino (em 1864) e já sediou duas vezes os Jogos Olímpicos 
de Inverno. No entanto, St. Moritz tornou-se famosa graças às suas nascentes de 
água mineral, que foram descobertas há 3.000 anos e estabeleceram a cidade 
como um resort spa de verão desde o início. Há 154 anos atrás, o hoteleiro 
Johannes Badrutt fez uma aposta ousada com seus hóspedes ingleses de verão, 
prometendo-lhes o sol ameno da Engadina em meados do inverno. Badrutt ganhou a 
aposta e St. Moritz se tornou um dos resorts de esportes de inverno mais excepcionais 
do mundo. Para os entusiastas dos esportes de inverno, existem 350 quilômetros de 
pistas com infraestrutura de última geração no entorno. A 'casa de montanha' de St. 
Moritz, a Corviglia, ostenta a inclinação inicial mais íngreme da Suíça, com a queda 
vertiginosa de 100 por cento da parede de Piz Nair. Os ciclistas de tobogã mergulham 
na pista de gelo que é uma das pistas de gelo natural mais antigas do mundo. Para os 
caminhantes de inverno, existem 150 km de trilhas e para os esquiadores de fundo 
existe uma rede de trilhas de cerca de 200 km.  

ZURIQUE 

 A cosmopolita cidade de Zurique combina a vida urbana criativa com a natureza 
em todo o seu esplendor. Está repleta de atividades dia e noite com seus 
incontáveis eventos, diversos museus, festivais gastronômicos próprios e a vida 
noturna mais vibrante da Suíça. E se quiser descansar e relaxar, você pode estar 
nas montanhas suíças em menos de uma hora. Não deixe de visitar o centro 
histórico – uma grande mistura cultural, social e histórica. A maior concentração de 
clubes noturnos da Suíça, um dos mais famosos shopping centers, além de uma 
infinidade de ofertas culturais, tudo isto inserido num cenário medieval. 

 Os principais aeroportos da Suíça estão perfeitamente conectados à rede de 
transporte público do país. A viagem de e para o aeroporto é coberta por todos os 
bilhetes do Swiss Travel System. Conectada no coração da Europa: grande quantidade 
de conexões de trem conecta a capital Zurique diariamente com seus países vizinhos. 
Seja de Praga, Budapeste, Graz, Paris, Veneza ou Hamburgo, os trens levam os 
viajantes diretamente aos pontos turísticos suíços. E ainda mais, oferecem espaço 
amplo para maior conforto, instalações para aproveitar refeições e um leque de 
serviços a bordo. Nada de restrições de bagagem e longo tempo de espera. Os 
passageiros podem passar para o modo “relaxar” já no momento da partida. Mais 
informações sobre o aeroporto de Zurique. 

https://www.myswitzerland.com/en-ch/destinations/matterhorn-symbol-for-switzerland/
https://www.mystsnet.com/en/information/swiss-travel-system/mountain-excursions/matterhorn-glacier-paradise/
https://www.mystsnet.com/en/information/swiss-travel-system/mountain-excursions/gornergrat/
https://www.myswitzerland.com/en-ch/destinations/st-moritz/
https://www.myswitzerland.com/en-ch/destinations/zurich/
https://www.myswitzerland.com/pt/interesses/centro-historico-de-zurique/
https://www.myswitzerland.com/pt/interesses/centro-historico-de-zurique/
https://www.flughafen-zuerich.ch/en/passengers
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