
11 dias | 10 noites

Zurique, Berna, Interlaken, Trem Jungfrau “Top of Europe”, 
Gruyéres, Friburgo, Genebra, Lausanne, Montreux, Zermatt, 
Andermatt, Lugano, Belinzona, St. Mortiz, Davos, St. Gallen, 

Cataratas do Reno

Grande Tour a Suíça



Dia  1 | Zurique - Lucerna

De manhã City Tour por Zurique. Logo depois, 

viagem para Lucerna. Com as montanhas Rigi, 

Pilatus e os Alpes como plano de fundo, Lucerna 

é uma das cidades mais bonitas da Suíça. Aqui 

fica a famosa ponte de madeira “Kapelbrücke”, 

considerada a mais antiga e uma das mais 

famosas pontes da Europa, sendo um dos 

destaques do „Grand Tour“.

Dia 2 | Lucerna - Berna - Interlaken

Após o café da manhã, viagem para a capital da 

Suíça. Não há muitas cidades que preservaram 

seu patrimônio histórico, assim como Berna. 

Visite a bela cidade antiga, que foi declarada 

Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Em 

seguida, continue a viagem até Interlaken, no 

sopé da Montanha Jungfrau, localizado entre os 

lagos Thun e Brienz.

Se o tempo permitir, desfrute de um passeio de 

barco em um desses lagos (apenas no verão, não 

incluído).

Dia 3 | Interlaken – Trem Jungfrau 

“Top of Europe”

Um funicular levará ao Jungfraujoch “Top of 

Europe”, a estação ferroviária mais alta da 

Europa, com 3.454 metros de altura. Gelo e neve 

estão garantidos aqui durante todo o ano. 

Regresso a Interlaken.

Dia 4 | Interlaken - Gruyères -

Friburgo - Genebra

No início da manhã, viagem para a região de „La 

Gruyère“, lar do mundialmente conhecido queijo 

Gruyère. Visite a fábrica de queijos e conheça 

mais sobre sua produção. A viagem continua até 

Friburgo, uma das maiores cidades medievais da 

Suíça. Em seguida, breve visita a pequena cidade 

de Neuchâtel e depois chegada a Genebra.

Dia 5 | Genebra - Lausanne -

Montreux

Visita da cidade para conhecer os bairros 

internacionais de Genebra e as principais 

atrações turísticas da cidade, como a linda fonte 

do lago de Genebra (Jet d‘Eau) e o maravilhoso 

Relógio de Flores. Logo depois, saída para 

Lausanne, cidade pitoresca

às margens do lago Léman. Em seguida, viagem 

pela maravilhosa região vinícola de Lavaux até 

chegar a Montreux. Visita da cidade.

Dia 6 | Montreux - Zermatt

Saída para Zermatt. O caminho atravessa a região 

vinícola de Sion. Continuação pelo vale do rio 

Ródano até Täsch. Neste vilarejo, embarque no 

trem que leva a Zermatt, localizada aos pés do 

imponente Monte Cervino. 

Dia 7 | Zermatt - Andermatt -

Lugano

Saída de Zermatt até Zurique, passando por 

Andermatt, o coração dos Alpes Suíços. Depois, 

viagem a Lugano e breve parada em Locarno. 

Chegada a Lugano.

Dia 8 | Lugano

Hoje desfrute de uma tranquila visita por 

Lugano, uma cidade famosa por suas 

impressionantes paisagens, seu lago, seu clima 

mediterrâneo, bem como suas montanhas e 

colinas. Tarde livre. 

Dia 9 | Lugano - Belinzona - St. 

Mortiz - Davos

Viagem a Bellinzona. A capital do Ticino é 

conhecida pelos seus três castelos medievais, 

declarados Património Mundial pela UNESCO. 

Continuação da viagem a St. Moritz para uma 

breve visita. Logo, a viagem continua para Davos.



Dia 10 | Davos. St. Gallen

Depois do café da manhã, viagem para St. Gallen. 

No camino parada em Maienfeld, o lugar que 

inspirou a escritora Johanna Spyri a escrever sua 

história sobre Heidi. Visita da recriação da cidade 

de Heidi (apenas no verão). A jornada continua 

através de Appenzell para admirar a paisagem 

montanhosa até chegar a St. Gallen.

Dia 11 | St. Gallen – Cataratas do 

Reno - Zurique

Hoje visitará as Cataratas do Reno, as maiores 

cachoeiras da Europa, um grande fenômeno da 

natureza. Desfrute de um passeio de barco de 30 

min. para a rocha no meio da cachoeira (apenas 

no verão). Continuação para Zurique.

Incluído neste programa: 

• Hospedagem em quarto duplo nos hotéis da 

categoria selecionada;

• Café da manhã buffet em todos os hotéis;

• Transporte em carro ou minivan durante 

todo o roteiro;

• Motorista-guia de língua portuguesa ou 

espanhola durante todo o roteiro;

• Visitas e excursões segundo o programa 

indicado

• Ticket Jungfraujoch (ida e volta)

• Entrada a Fábrica de queijos Gruyère

• Tickets de trem Täsch - Zermatt - Täsch

• Ticket Jungfraujoch (ida e volta)

• Entrada a Fábrica de queijos Gruyère

• Tickets de trem Täsch - Zermatt – Täsch

• Kit de viagem Mercatur Premium

Observações importantes:

• Valores vigentes para viagens realizadas até 

março 2022, com base em duas pessoas 

viajando juntas;

• Caso não haja disponibilidade nos hotéis 

citados, realizaremos nova cotação com opções 

similares;

• É de responsabilidade do viajante possuir a 

documentação adequada conforme destino de 

viagem (passaporte/identidade, conforme 

exigências do país, vistos de entrada e 

permanência, vacinas necessárias e assistências 

de viagem obrigatórias).

• Recomendamos sempre ter o certificado 

internacional da vacina da febre amarela.

Não inclui neste programa:

• Passagem aérea internacional;

• Assistência viagem;

• Taxas aeroportuárias;

• Despesas com documentação;

• Vistos consulares e passaporte;

• Excesso de bagagem;

• Antecipação no horário de chegada (early check

in);

• Prorrogação no horário de saída (late check out);

• Refeições e bebidas não mencionadas;

• Passeios e excursões sugeridas e/ou opcionais;

• Entradas aos locais de visitação durante os 

passeios e excursões sugeridas e/ou opcionais;

• Extras de caráter pessoal como: lavanderia, 

telefonemas, bebidas, alimentação extra, gorjetas 

e tudo que não estiver mencionado como 

incluído no roteiro.

Formas de pagamento:

30% do valor total + taxas em geral – Em até 

5x s/ juros nos cartões de crédito (Visa, 

Mastercard, Amex e Elo).



Base Valor

Duplo 8895

Single 10194

Hotelaria Prevista:

Valores com base em duas pessoas viajando juntas. Valores e lugares sujeitos a 

disponibilidades e alterações. Consulte-nos sobre outros tipos de tours, itinerários, datas, 

categorias de hotéis e valores.  Valor não inclui IRRF,  fornecido no ato da reserva.

Valores em euros, por pessoa, a partir de:

Cidade Hotel

Lucerna Continental Park

Interlake Hotel Interlaken

Genebra Manotel Royal

Montreux Eurotel Montreux / Suisse Majestic

Zermatt Alex

Lugano Dante Center / City Lugano

Davos Central Swiss Quality Hotel

St. Gallen Radisson Blu
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