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SuíçaQuem Somos ? 
O Grupo FLYTOUR, presente no mercado desde 1974, criou a FLYTOUR Viagens, 
empresa especializada na venda de viagens a lazer, que conta com todas as vantagens 
criadas pelas empresas que constituem o Grupo. Por isso, oferecemos, desde já, 
produtos e programações de lazer com qualidade, confiabilidade, segurança e, por que 
não dizer, o melhor custo benefício. 

A nova empresa do Grupo FLYTOUR é formada por profissionais  experientes, aptos a 
desenvolverem as melhores opções em viagens a lazer no Brasil e no mundo. Viajar com a 
FLYTOUR Viagens significa confiar nos 41 anos do Grupo FLYTOUR, líder de mercado em 
seu seguimento. 

Dispomos de mais de 1000 roteiros de lazer preparados carinhosamente para satisfazer o 
seu sonho de viajar, seja pelo Brasil ou pelo mundo. Em nossos folhetos ou catálogos de 
viagens, você descobrirá desde roteiros clássicos a inéditos que certamente você e sua 
família irão adorar.    
 
Nossa equipe de colaboradores selecionaram cuidadosamente os roteiros descritos neste 
caderno, procurando elaborar a viagem dos sonhos. Por esses motivos, com a gente, 
cada viagem torna-se uma experiência particular e inesquecível.

Trabalhamos para transformar os seus maiores desejos 
de viagens a lazer pelo Brasil e pelo mundo 
em recordações para a vida toda.

Edição 2016

Sobre a Suíça!
A Suíça é um pequeno país multicultural, multilíngue, 
localizado no coração da Europa, divide fronteiras 
com cinco países, Alemanha, França, Itália. Áustria 
e Liechtenstein. Mesmo sendo pequena, a Suíça é 
uma terra de quatro diferentes línguas e influências, 
Lucerna na Suíça Alemã, Genebra na Suíça francesa, 
Lugano na parte italiana do país e St Moritz na 
região romanche são exemplos fascinantes desta 
diversidade única. 

A vantagem de um país pequeno como a Suíça é 
ter cidades com centros culturais, boa gastronomia 

e comércio variado em distâncias curtas, outro 
diferencial deste país é a mescla de famosas 
tradições gastronômicas com o melhor da moderna 
arte culinária. Foundues, chocolates, raclettes, 
batatas rosti, embutidos e vinhos. 

A Flytour viagens vai levar você para conhecer o 
país mais feliz do mundo.
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Roteiro
1º Dia - Zurich
Chegada em Zurich. Hospedagem.(Traslado não incluído).

2º Dia - Zurich, Lucerna, interLaken
Café da manhã no hotel. Saída de Zurich em direção 
a Lucerna. Uma breve visita a cidade, um tempo livre 
sugerimos passear e fazer compras. 

Ao meio dia saída em direção a estação Engelberg, para 
pegar um teleférico que nos levará para o Monte Titlis, 
para que possamos desfrutar de uma vista maravilhosa 
desta região Alpina e de seus picos de neve. A tarde 
viajaremos por Brünig em direção ao edifício público 
de Brienz, conhecido por seus trabalhos de talhado em 
Madeira. Continuação em Interlaken aos pés do Monte 
Jungfrau. Hospedagem. Jantar não incluso.

3º Dia - interLaken, Berna, Gruyères, GeneBra
Café da manhã no hotel. Saída de Interlaken banhando 
o Lago Tune para chegar a Berna. Visita pela cidade e 
continuaremos a Gruyère com seu impressionante Cas-
telo Medieval, até chegar em Genebra. Hospedagem no 
hotel. Jantar não incluso.

4º Dia - GeneBra
Café da manhã no hotel. Fim dos nossos serviços. (Tras-
lado não incluído).

Suíça  Romântica

04
DIAS

Brasil

Partida

Brasil

Chegada

01

Zurich

Noites

01

Interlaken

Noites

01

Genebra 

Noites

O QUE O PROGRAMA FLYTOUR INCLUI:
Hospedagem e café da manhã nos hotéis da categoria 
selecionada; Visitas e excursões segundo o programa 
indicado. Assistência de viagens internacional.

Roteiro
1º Dia - GeneBra
Chegada em Genebra. Hospedagem. (Traslado não incluído).

2º Dia - GeneBra
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades 
pessoais. Hospedagem.

3º Dia - GeneBra, Montreux, ZerMatt
Café da manhã no hotel. Começaremos o dia com 
uma visita pela cidade de Genebra. Após, sairemos até 
Lausanne e Montreux, passando pelo castelo de Chillon. 
Tempo livre. Pela tarde, pelo vale do rio Rodano nos 
dirigiremos a Täsch, onde se tomará o trem até a estação 
Zermatt. Jantar e hospedagem no hotel.

4º Dia - ZerMatt, LuGano
Café da manhã no hotel. Manhã livre sugerimos 
passear ou fazer compras ou uma excursão opcional 
ao Gornergrat. Pela tarde retornaremos a Täsch para 
tomar o ônibus até o Passo do Nufenen, na Suíça italiana 
chegando á Lugano. Hospedagem.

5º Dia - LuGano, coMo, st MoritZ
Café da manhã no hotel. Saída até a Itália para admirar 
o magnífico Lago de Como e voltaremos a Suíça por 
Castasegna e o Passo de Maloja até a conhecida estação 
de St. Moritz. Jantar e hospedagem.

Suíça  Tipica 

08
DIAS

6º Dia - st MoritZ, VaDuZ, Zurich
Café da manhã no hotel. Saída em direção a Fluela e 
Davos para chegar a Vaduz, capital de Liechtenstein, 
tempo livre para passear por esta cidade encantadora. 
Chegada a Zurich no fim da tarde. Hospedagem.

7º Dia - Zurich
Café da manhã no hotel. Dia livre. Hospedagem.

8º Dia - Zurich
Café da manhã no hotel. Fim dos nossos serviços. 
(Traslado não incluído).

Brasil

Partida

Brasil

Chegada

02

Genebra 

Noites

01

Zermatt 

Noites

01

Lugano

Noites

01

St Moritz

Noites

02

Zurich 

Noites

O QUE O PROGRAMA FLYTOUR INCLUI:
Hospedagem e café da manhã nos hotéis da categoria 
selecionada; Jantar conforme itinerário. Visitas e excursões 
segundo o programa indicado. Assistência de viagens 
internacional.
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Roteiro
1º Dia - GeneBra
Chegada em Genebra. Hospedagem. (Traslado não 
incluído).

2º Dia - GeneBra
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades 
pessoais. Hospedagem.

3º Dia - GeneBra, Montreux, ZerMatt
Café da manhã no hotel. Começaremos o dia com 
uma visita pela cidade de Genebra. Após, sairemos até 
Lausanne e Montreux, passando pelo castelo de Chillon. 
Tempo livre. Pela tarde, pelo vale do rio Rodano nos 
dirigiremos a Täsch, onde se tomará o trem até a estação 
Zermatt. Jantar e hospedagem no hotel.

4º Dia - ZerMatt
Café da manhã no hotel. Manhã livre sugerimos passear, 
fazer compras ou fazer uma excursão opcional ao 
Gornergrat. Jantar e hospedagem no hotel.

5º Dia - ZerMatt, st MoritZ
Café da manhã no hotel. Saída com o lendário trem 
“Glacier Express”. Pela manhã, pegaremos um trem 
em Zermatt para uma fabulosa viagem, sentados em 
um confortável auto-panorâmico onde podem admirar 
paisagens impressionantes de montana. Durante a viagem, 

Suíça  Esplendores 

10
DIAS

servirão uma refeição. A tarde, chegarão em uma estação 
muito famosa de St. Moritz. Jantar e hospedagem no hotel.

6º Dia - st MoritZ, VaDuZ, Zurich
Café da manhã no hotel. Saída de manhã passando 
por Fluela e Davos para chegar a Vaduz, capital de 
Liechtenstein. Tempo livre para passear por essa cidade 
encantadora. A tarde saída para Zurich. Hospedagem.

7º Dia - Zurich
Café da manhã no hotel. Uma visita pela cidade de 
Zurich, com os principais monumentos da cidade e um 
passeio pelo largo de Höhenstrasse, com vista para os 
Alpes Suíços. Para em Rapperswill, a cidade das rosas. 
Durante o verão, farão um cruzeiro de 2 horas sobre o 
lago de Zurich incluso, (sem guia). Hospedagem.

8º Dia - Zurich, Lucerna, interLaken
Café da manhã no hotel. Saída de Zurich com uma breve 
visita a Lucerna e um tempo livre para passear e fazer 
compras. Ao meio dia saída da estação de Engelberg, para 
pegar um teleférico que lhe levará para cima do Monte Titlis, 
onde podemos destrutar de uma maravilhosa vista desta 
região alpina e as “Neves perpétuas”. A tarde viajaremos 
por Brünig no edifício público de Brienz, conhecido por 
seus trabalhos de talhados em madeira. Continuação por 
Interlaken e ao pé do Monete Jungfrau. Hospedagem. 

9º Dia - interLaken, Berna, GeneBra
Café da manhã no hotel. Saída de Interlaken banhando 
o lago de Thun para chegar a Berna. Uma visita na 
cidade e seguirão para Gruyère com seu impressionante 
castelo Medieval. Chegada a Genebra ás 17:30hrs e fim 
da viagem. Hospedagem.

10º Dia - GeneBra
Café da manhã no hotel. Fim dos nossos serviços. 
(Traslado não incluído).

Brasil

Partida

Brasil

Chegada

02

Genebra

Noites

02

Zermatt

Noites

01

St Moritz

Noites

02

Zurich 

Noites

01

Interlaken

Noites

01

Genebra

Noites

O QUE O PROGRAMA FLYTOUR INCLUI:
Hospedagem e café da manhã nos hotéis da categoria 
selecionada; Jantar conforme itinerário. Visitas e 
excursões segundo o programa indicado. Assistência de 
viagens internacional.
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Grande Tour Alpino & Jungfraujoch - Topo Da Europa

Roteiro
1º Dia - Zurich
Chegada em Zurich. Hospedagem. (Traslado não incluído).

2º Dia - Zurich, interLaken, JunGfrau
Café da manhã no hotel. Começaremos o dia saindo de 
Zurich ás 8:30 da manhã em direção há Interlaken e ao 
mundo majestoso da Jungfrau - Topo da Europa a 3454 
metros de altura. Em Lauterbrunnen tomaremos um trem 
a Cremallera que nos levará via Kleine Scheidegg para 
Jungfraujoch, a mais alta estação de trem da Europa 
inteira. Teremos tempo para visitar o Palácio do Hielo, o 
observatório do Sphix e tirar fotos do Glaciar de Alestch, 
o maior da Suíça. A tarde voltaremos a Interlaken. Hotel 
de primeira categoria. O jantar não está incluso.
Obs: Guia em espanhol sujeito a disponibilidade. 

3º Dia - interLaken
Café da manhã no hotel. Manhã livre sugerimos passear 
e fazer um cruzeiro nos lagos de Brienz e Tune, visitar o 
museu rural ao ar livre de Ballenberg e fazer compras. 
Hospedagem no hotel de primeira categoria o jantar não 
está incluso.

4º Dia - interLaken, Berna, Gruyères, GeneVa
Café da manhã no hotel.Encontraremos o guia pela 
manhã antes de sair de Interlaken. Margeando o lago 
de Thun chegaremos a Berna, capital da Suíça. Visita 

pela cidade com sua Catedral São Vicent do século 
XV e a famosa Torre do relógio. Continuaremos com 
destino a Gruyeres com seu impressionante Castelo 
Medieval. Chegada a Genebra mais ou menos ás 17:30. 
Hospedagem no hotel Turista superior. O jantar não está 
incluso.

5º Dia - GeneBra, Montreux, Lausanne, ZerMatt
Café da manhã no hotel. Começaremos o dia com uma 
visita na cidade de Genebra em direção a Lausanne e 
Montreux, passando pelo castelo de Chillón do século 
XIII. O mesmo ficou famoso pelo poema de Lord Byron, 
tempo livre. A tarde, passaremos pelo vale do Rio Ródano 
para ir para Täsch, onde se tomaremos um trem a 
Cremallera até a estação de Zermatt. Hospedagem de 
primeira categoria e jantar inclusos.

6º Dia - ZerMatt, LuGano
Café da manhã no hotel. Manhã livre para passear, fazer 
compras ou uma excursão opcional. A tarde voltaremos 
para Täsch onde tomaremos um ônibus que nos levará 
para o passo de Nufen a Lugano na Suíça Italiana. 
Hospedagem no hotel de primeira categoria. O jantar 
não está incluso.

7º Dia - LuGano, coMo, st MoritZ
Saída em direção a Itália para admirar o belíssimo Lago 
de Como e voltaremos a Suíça por Castasegna e por 
Maloja em direção a conhecida estação de St. Moritz. 
Hospedagem de primeira categoria e jantar.

8º Dia - st MoritZ, VaDuZ, Zurich
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã em 
direção a Fluela e Davos para chegar a Vaduz, capital 
de Liechtenstein. Tempo livre para passear por esta 
encantadora cidade. 

A tarde sairemos em direção a Zurich chegando lá por 
volta das 17:30. Hospedagem sem jantar incluso. 

9º Dia - Zurich
Café da manhã no hotel. Fim dos nossos serviços. 
(Traslado não incluído).

Brasil

Partida

Brasil

Chegada

01

Zurich 

Noites

02

Interlaken

Noites

01

Genebra 

Noites

01

Zermatt 

Noites

01

Lugano 

Noites

01

St Moritz 

Noites

01

Zurich

Noites

O QUE O PROGRAMA FLYTOUR INCLUI:
Hospedagem e café da manhã nos hotéis da categoria 
selecionada; Visitas e excursões segundo o programa 
indicado. Assistência de viagens internacional.

09
DIAS
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Montanhas Suíças e Glacier Express  

Roteiro
1º Dia - Zurich
Chegada em Zurich e traslado ao Hotel. Restante do dia 
livre. Hospedagem.

2º Dia - Zurich, Lucerna, interLaken
Partida a Lucerna. Curta visita da cidade e tempo livre 
para passear. Ao meio-dia continuamos a Engelberg. 
Visita ao monte Titlis e ao seu glaciar com o teleférico 
giratório Rotair. Numa altura de 3.020 m, o visitante 
desfruta de uma vista panorâmica espetacular dos Alpes 
Centrais. Continuação a Interlaken ao pé da montanha 
Jungfrau. Hospedagem.

3º Dia - interLaken, Berna, Gruyères, GeneBra
Saída de Interlaken margeando o lago de Thun para 
chegar a Berna, cidade localizada ao lado do rio Aare 
com vista para os Alpes. Visita à cidade e continuação a 
Gruyères, povoado idílico com seu impressionante castelo 
medieval. Hospedagem.

4º Dia - GeneBra, Montreux, ZerMatt
Visita panorâmica de Genebra. Viagem até Lausanne e 
Montreux, passando pelo majestoso Castelo de Chillon. 
Tempo livre em Montreux. Pela tarde visita ao vale do 
rio Ródano até Täsch. Dali embarcar no trem a Zermatt, 
localizada ao pé do impressionante Monte Cervino. 
Jantar e hospedagem.

5º Dia - ZerMatt
Dia inteiro livre para passear ou fazer compras ou fazer uma 
excursão opcional ao Gornergrat. Jantar e hospedagem.
6º Dia - ZerMatt, st MoritZ
Pela manhã partida com o famoso trem Glacier Express. 
No conforto do vagão panorâmico poderá admirar as 
paisagens impressionantes de montanhas cobertas de 
neve e glaciares. Jantar e hospedagem.

7º Dia - st MoritZ, VaDuZ, Zurich
Pela manhã saída ao passo de Fluela e Davos para 
chegar a Vaduz, capital de Liechtenstein. Tempo livre para 
passear por esta cidade encantadora. 

À tarde saída para Zurique, passando pela região de 
Toggenburg com suas casas pitorescas. Chegada a 
Zurique, ou estação ferroviária de Zurique por volta das 
18 h e fim dos nossos serviços. 

Brasil

Partida

Brasil

Chegada

01

Zurich

Noites

01

Interlaken

Noites

01

Genebra

Noites

02

Zermatt 

Noites

01

St Moritz

Noites

O QUE O PROGRAMA FLYTOUR INCLUI:
Transporte em carro, minivan ou ônibus de turismo durante o roteiro inteiro; Guia de língua espanhola e inglesa durante 
todo o roteiro; Hospedagem nos hotéis mencionados ou similares em categoria com café da manhã; Jantar em Zermatt e 
em St. Moritz; Visitas e excursões segundo o programa indicado; Subida ao monte Titlis de teleférico;  Viagem Zermatt - St. 
Moritz de trem Glacier Express 2ª classe incluindo almoço(sem guia); Assistência de viagens internacional.

07
DIAS
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Suíça Espetacular  

Roteiro
1º Dia - GeneBra
Recepção e traslado ao hotel. Hospedagem. 

2º Dia - GeneBra, Lausane, ZerMatt
Café da manhã. Saída a Lausanne onde visitaremos a 
cidade com guia local. A cidade que é sede do comitê 
olímpico internacional, onde se destaca o Museu 
Olímpico, a Catedral Gótica, Palácio de Rumine. Almoço. 
Opcional: possibilidade de visitar o castelo de Chillón 
próximo a Montreal a relha do lago leman, um dos 
monumentos mais belos da Suíça. Jantar e hospedagem 
na região de Zermatt.

3º Dia - ZerMatt, interLaken
Café da manhã. Saída a Tasch para pegar o trem a 
Zermatt esta famosa cidade alpina que se encontra ao 
pé do monte Cervino o ‘’Mattherhorn’’, conhecida por 
suas estações de esqui e onde esta proibido o uso de 
automóveis. Tempo Livre neste local a população em 
construções típicas de madeira. Opcional: possibilidade 
de subir a Gornergrat a 3.089 metros com a maravilhosa 
vista frente ao monte Cervino, Monte Rosa e ao Pico 
Dufor, o mas alto dos alpes suíços. Retorno a Tasch e 
continuação a Interlaken. Jantar e hospedagem na região 
de Interalken/Thun.

4º Dia - interLaken
Café da manhã. Dia Livre. Excursão opcional: Saída ao 
valle de Lauterbrunnen para tomar o trem a montanha 
‘’Kleine Scheidegg’’ a 2.000 metros de altitude, onde 
teremos uma vista maravilhosa dos picos Monch, Eiger 
e Jungfrau. Continuando o trem a Grindewald, uma 
população pitoresca e rodeada de um panorama alpino 
espetacular. Tempo livre em Grindewald. Retorno ao hotel 
na região de Interlaken. Jantar e hospedagem.

5º Dia - interLaken, Lucerna, Zurich
Café da manhã. Saída a Lucerna para realizar uma visita 
panorâmica da cidade com guia local. Esta cidade esta 
situada próximo ao lago dos Quatro Cantos e seus grandes 
edifícios, praças e ruas como nos tempos medievais. Tempo 
livre na cidade que é considerada uma das mais bonitas 
da Suíça. Continuação a Zurich, onde faremos uma 
visita panorâmica da cidade com guia local, destacando 
a Bahnhofstrasse a colina Lindenhof, também veremos o 
velho bairro de marinheiros e pescadores ‘’Schippe’’, e a 
ponte mais antiga de Zurich: ‘’Rathaus-Brucke’’ onde se 
encontra a prefeitura. Jantar e hospedagem em Zurich.

6º Dia - Zurich, schaffhausen, Berna
Café da manhã. Saída a Schaffhausen onde faremos um 
passeio de barco para contemplar as cataratas do Rio 
Reno, cuja cascata é a mais bonita. Continuando desde 
Berna e almoço. A tarde, visita em Berna que é a capital 
da Confederação Helvética, considerada como uma das 
cidades mais conservadas da Europa. Realizaremos uma 
visita panorâmica ao centro histórico destacando a fonte 
Zahringen. Jantar e hospedagem em Berna.

7º Dia - Berna, Montreux, GeneBra
Café da manhã. Saída a Genebra via Montbovon. 
Tomaremos o trem ‘’Golden Pass’’ que nos levara de 
Montbovon a Montreux, passando pelas paisagens dos 
alpes suíços. Almoço na região de Montreal. Continuação 
a Genebra e visita panorâmica da cidade com guia local. 
Genebra é a sede central das nações unidas e conserva 
se uma interessante Catedral Gótica de São Pedro, o 
monumento, a praça de Four e a prefeitura. Jantar e 
hospedagem em Genebra.

8º Dia - GeneBra
Café da manhã buffet no hotel. Na hora apropriada, 
traslado ao aeroporto de Genebra e FIM DE NOSSOS 
SERVIÇOS.

Obs.: Os apartamentos deverão ser desocupados até as 10h.

Brasil

Partida

Brasil

Chegada

01

Genebra 

Noites

01

Zermatt

Noites

01

Zurich 

Noites

01

Berna

Noites

01

Genebra

Noites

02

Interlaken 

Noites

O QUE O PROGRAMA FLYTOUR INCLUI:
Traslados aeroporto/hotel/aeroporto; hospedagem e café da manhã buffet em hotéis indicados ou de categoria similar;  03 
almoços e 06 jantares (sem bebidas); Transporte em ônibus de turismo (padrão europeu); Guia acompanhante em idioma 
espanhol durante todo o percurso em ônibus; Visitas em Lucerna, Genebra, Berna, Zurich e Lausane; Entradas e outros 
serviços incluídos: Trem da montanha Tasch-Zermatt (ida e volta) / Bilhete de trem “Golden Pass” Montreaux-Gruyeres / 
Schaffhausen: passeio em barco nas cataratas do Rio Reno; Assistência de viagem internacional.
NOTA:Por razões meteorológicas ou operativas o programa poderá ser realizado no sentido inverso. O Itinerário poderá também sofrer alterações, porém o conteúdo 
do programa, visitas e entradas sempre será respeitado.

08
DIAS
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Alemanha Romântica e Suíça Fabulosa  

Roteiro
1º Dia - frankfurt
Chegada ao aeroporto de Frankfurt e traslado ao hotel. 
Resto do dia livre à sua disposição. Frankfurt, o centro 
financeiro e comercial da Alemanha, está marcada pelos 
seus contrastes fascinantes entre o moderno e o histórico. 
Hospedagem no Hotel Mövenpick Frankfurt City****.

2º Dia - frankfurt, heiDeLBerG
Pela manhã traslado à cidade de Heidelberg par visitar ao 
seu castelo famoso. Logo passeio pelo centro histórico. 
Heidelberg, a cidade universitária mais antiga da Alemanha, 
é um dos lugares mais visitados devido à sua localização 
idílica às margens do rio Neckar. A viagem prossegue para 
a famosa região da Floresta Negra. Hoje à noite teremos 
uma experiência autêntica: um jantar típico da Floresta 
Negra, seguido de estada em um maravilhoso hotel com 
localização idílica. Se quiser, você pode fazer um curto 
passeio até a bela “Ravenna Gorge“ou ver a capela 
mais antiga da região,ambas ficam ao lado do hotel. 
Hospedagem no Best Western Hotel Hofgut Sternen ***+.

3º Dia - titisee, LinDau-De, fussen
Após o café da manhã, uma breve apresentação sobre 
a produção de relógios de cuco e em seguida uma visita 

a uma pequena fazenda tradicional, onde podemos 
saborear queijos regionais e conhecer a vida na Floresta 
Negra. Ao meio-dia, parada no Lago Titisee. Viagem à 
pequena ilha de Lindau no Lago de Constança, da qual 
terá uma vista maravilhosa aos Alpes. Depois viagem 
a Füssen, o ponto mais austral da “Rota Romântica”. 
Hospedagem no Luitpoldpark-Hotel****.

4º Dia - neuschwanstein, oBeraMMerGau, 
LinDerhof, ettaL, innsBruck
O dia começa com uma visita ao castelo de 
Neuschwanstein, construído por Luís II, o famosos Rei 
Louco. Ao meio-dia viagem a Oberammergau, aldeia 
famosa pela sua representação da Paixão e pelo seu 
artesanato. No caminho visita da Igreja Wieskirche 
(UNESCO). Pela tarde visita do castelo de Linderhof. 
Este é um dos três castelos construídos pelo rei Luís II da 
Baviera e o único onde viveu por mais tempo. Depois 
breve parada à abadia beneditina de Ettal. Continuação 
da viagem à cidade de Innsbruck na Áustria, localizada 
no vale do rio Inn e no meio da cordilheira dos Alpes. 
Hospedagem no Hotel Grauer Bär****.

5º Dia -  innsBruck, Munique
Depois do café da manhã se fará um passeio turístico 
por Innsbruck. A capital de Triol oferece uma arquitetura 
moderna e edifícios históricos os quais convidam a 
fazer uma viagem fascinante ao passado da família 
Habsburger. Pela tarde traslado a Munique. Hospedagem 
no Hotel Maritim****ou similar.

6º Dia - Munique
Visita das atrações conhecidas da cidade, finalizando na 
praça principal “Marienplatz” para admirar a prefeitura 
com seu famoso carrilhão. Munique, capital do estado 
federal da Baviera, é famosa pela  sua “Festa da Cerveja” 
que é festeja da no mês de setembro. Tempo livre. Durante 
a noite poderá desfrutar um jantar típico. Hospedagem no 
Hotel Maritim**** ou similar.

7º Dia - Munique, Zurich
Café da manhã no hotel. Ao meio dia traslado à estação 
ferroviária. Viagem de trem de Munique a Zurique. Ao 

chegar a Zurique, traslado ao seu hotel. Hospedagem no 
Hotel Swissôtel Zürich**** ou similar.

8º Dia - Zurich
Visita panorâmica de Zurique com seus monumentos 
principais e roteiro ao largo da rua Höhenstraße, a 
qual oferece vistas maravilhosas aos Alpes e ao lago 
de Zurique. Parada em Rapperswil, a  cidade das rosas. 
No caminho de volta a Zurique lhe espera uma viagem 
linda em cruzeiro pelo lago de Zurique (sem guia que 
acompanha). Chegada a Zurique-Bürkliplatz e retorno 
ao hotel por conta própria. Hospedagem no Hotel 
Swissôtel Zürich**** ou similar. 
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9º Dia - Zurich, Lucerna, interLaken
Saída a Lucerna. Curta visita da cidade e tempo livre para 
passear. Continuação a Engelberg. Visita do Monte Titlis e 
do glaciar com o teleférico giratório Rotair. A uma altura 
de 3.020m, o visitante desfruta de uma vista panorâmica 
espetacular dos Alpes Centrais. Pela tarde continuação a 
Brienz e visita aos talhadores de madeira. Continuação 
visita a Interlaken ao pé do Monte Jungfrau. Hospedagem 
no Hotel Interlaken****. ou similar.

10º Dia -  interLaken, Berna, Gruyères, GeneBra
Saída de Interlaken margeando o lago de Thun para chegar 
a Berna, cidade localizada ao lado do rio Aare com vista 
para os Alpes. Visita à cidade e continuação a Gruyères, 
povoado idílico com seu impressionante castelo medieval. 
Hospedagem no Hotel Ramada Encore**** ou similar 

Alemanha Romântica e Suíça Fabulosa  

11º Dia -  GeneBra, Montreux, ZerMatt
Durante a visita panorâmica de Genebra conhecerá 
os belos parquesao longo do lago, a catedral e a sede 
europeia da ONU. Viagem até Lausanne e Montreux, 
passando pelo majestoso Castelo de Chillon. Tempo livre 
em Montreux. Pela tarde visita ao vale do rio Ródano 
até Täsch. Dali embarca-se no trem que passará pela 
estreita via a Zermatt, ao pé da impressionante montanha 
Matterhorn. Jantar e hospedagem no Hotel Alex****.

12º Dia - ZerMatt, LuGano
Manhã livre para passear ou participar de uma excursão 
opcional ao pico Gornergrat. À tarde regresso a Täsch 
para embarcar no ônibus em direção ao impressionante 
Passo do Nufenen para chegar a Lugano, parte italiana da 
Suíça. Hospedagem.

13º Dia - LuGano, st MoritZ
Viagem à Itália para admirar o magnífico Lago de 
Como. Viagem pelas margens do lago via Menaggio 
até Chiavenna no vale Beggaglia. Em Castasegna 
entramos de novo na Suíça chegando até a famosa 
estação de esqui St. Moritz. Jantar e hospedagem no 
Hotel Schweizerhof****.

14º Dia - st MoritZ, VaDuZ, Zurich
Pela manhã saída até o Passo de Fluela e Davos para 
chegar a Vaduz, capital de Liechtenstein. Tempo livre para 
passear por esta cidade encantadora. À tarde viagem 
até Zurique atravessando a região Toggenburg com suas 
casas pitorescas. Chegada a Zurique estação central ou 
Swissôtel por volta das 17h e fim dos nossos serviços.

O QUE O PROGRAMA FLYTOUR INCLUI:
Transporte em carro, minivan ou ônibus de turismo durante todo o roteiro; Guia de língua espanhola durante todo o roteiro 
na Alemanha (motorista guia para grupos de menos de 8 pessoas); Guia de língua espanhol e inglês durante o roteiro 
pela Suíça (09º -14º dia); Traslado de chegada do aeroporto de Frankfurt ao hotel do tour; Hospedagem em quarto duplo 
em hotéis mencionados ou similares; Café da manhã buffet em todos os hotéis; Visitas e excursões segundo o programa 
indicado; Viagem em trem de 2º classe de Munique a Zurique inclusive reserva de lugares (sem guia); Jantar típico na 
Floresta Negra; Jantar típico bávaro em Munique; Jantar em Zermatt e St. Moritz; Entradas aos castelos de Heidelberg, 
Neschwanstein e Linderhof; Visita a fábrica de relógios de cuco; Visita a fazenda na Floresta Negra com degustação de 
queijos; City-tour regular em Zurique com guia local de idioma espanhol e inglês inclusive passeio pelo Lago de Zurique 
(sem guia); Subida ao Monte Titlis em teleférico.



Fl
yt

ou
r 

V
ia

ge
ns

Fl
yt

ou
r 

V
ia

ge
ns

20 21

Fl
yt

ou
r 

Vi
ag

en
s

Fl
yt

ou
r 

Vi
ag

en
s

Apaixonante Suíça - Suíça e Itália 

Roteiro
1º Dia - Zurich
Chegada a Zurique, uma das mais importantes cidades da 
Suíça Traslado SEM ASSISTENTE do aeroporto de Zurique 
até o hotel INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia 
Brasileiro encontrará os passageiros no Hotel.

2º Dia - Zurich, Lucerna
Café da manhã buffet e saída para uma visita panorâmica 
de meio dia por Zurique conhecendo os seus principais 
monumentos. Passearemos pela Rua Höhenstrasse, a qual 
tem vista para os Alpes e para o lago Zürichsee, faremos 
uma parada em Rapperswil, a cidade das rosas. No 
caminho de volta à cidade faremos um cruzeiro pelo lago 
que também leva seu nome: Zurique. Finalizada a visita 
continuaremos a nossa viagem com destino a Lucerna, 
que é considerada a Suíça dentro da Suíça. Além de seu 
belíssimo centro histórico, ela é sitiada por 3 das mais 
famosas montanhas do país, Mount Pilatus, Mount Rigi e 
Mount Titlis. Chegada em Lucerna e hospedagem.

3º Dia - Lucerna
Após o café da manhã buffet saída para um citytour 
panorâmico caminhando por esta cidade que é 
famosa pela deslumbrante paisagem do Lago Lucerna. 
Conheceremos a Praça do Mercado; passaremos pela 
Câmara Municipal com seu prédio Renascentista; a Ponte 
Chapel do século XIX considerada a ponte coberta de 

madeira mais antiga da Europa; a Catedral Real, e as 
coloridas ruas de pedestres de Lucerna. O restante do 
dia será livre para continuar descobrindo a magia de 
Lucerna pela sua bela arquitetura e animação dos artistas 
e músicos de rua.

4º Dia - Lucerna, enGeLBerG, GrinDeLwaLD
Café da manhã buffet, pela manhã, visita ao Monte Titlis, 
com 3.020 metros de altitude, que abriga uma geleira 
milenar, localizado na cidade de Engelberg. O ponto alto 
é o “Rotair”, um espetacular bondinho que gira 360º que 
nos levará ao topo do Monte Titlis, onde teremos uma 
maravilhosa vista panorâmica de toda a região.

No topo, poderemos visitar a fantástica gruta de gelo e seu 
glacial. Saída em direção à mundialmente famosa estação 
de inverno de Interlaken e continuação para a bela vila de 
Grindelwald. Chegada e acomodação no hotel.

5º Dia - GrinDeLwaLD
Após café da manhã buffet, saída em direção ao Mon-
te Jungfrau aonde subiremos de trem ao Jungfraujoch, 
a estação ferroviária mais alta da Europa, com seu mu-
seu de gelo para admirar a neve no cume das mon-
tanhas, mesmo durante o verão europeu. No final da 
visita, retorno a Grindelwald. Chegada e acomodação
no hotel.

6º Dia - GrinDeLwaLD, ZerMatt
Café da manhã buffet, saída com destino a Zermatt, 
localizada na base do Matterhorn, a montanha das 
montanhas, e que faz de Zermatt o principal destino 
de montanha da Suíça, local que atrai esquiadores no 
inverno e alpinistas no verão. Esta belíssima e pitoresca 
vila ainda preserva muito do seu charme original, onde o 
tráfego de veículos motorizados não é permitido. Carros 
elétricos trafegam no verão e os trenós no inverno. 
Chegada e acomodação no hotel. Jantar INCLUSO.

7º Dia -ZerMatt
Após o café da manhã buffet faremos um magnífico 
passeio de trem subindo o Gornergrat a 3.135 metros 
de altura. Apreciaremos a vista mais fabulosa do 
Matterhorn, o mais famoso cartão postal suíço, além 
de poder apreciar as grandes e belíssimas geleiras que 
ocupam esta parte dos Alpes. Retorno a Zermatt. À noite, 
uma boa pedida é comer um fondue de queijo ou um 
raclete, pratos típicos suíços, em um dos aconchegantes 
restaurantes locais.
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Apaixonante Suíça - Suíça e Itália 

8º Dia - ZerMatt, st MoritZ
Café da manhã buffet. Saída para embarque no Glacier 
Express, um trem panorâmico que faz uma fantástica 
jornada pelos Alpes, passando por 291 pontes, 91 túneis 
e dezenas de lindos vilarejos com destino a St. Moritz. 
Chegada a mais badalada estação de esqui do planeta, 
ideal para quem quer ver e ser visto. Acomodação no 
hotel. Restante do tempo livre para passeios.

9º Dia - st MoritZ, LuGano, MiLão
Café da manhã buffet. Saída para uma fascinante viagem 
pelo coração dos Alpes com seus típicos povoados e 
campos verdes. Chegada à encantadora Lugano, na parte 
mais italiana do país. Visita panorâmica e continuação 
para a sofisticada Milão, capital italiana da moda.

O QUE O PROGRAMA FLYTOUR INCLUI:
Hospedagem com café da manhã Buffet em apartamento standard; Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais 
falando português ou espanhol; Incrível passeio no bondinho “Rotar” com destino ao topo do Monte Titlis; Maravilhoso 
passeio de trem ao Jungfraujoch, a   estação ferroviária mais alta da Europa Incluso; Fantástico passeio de trem a Gornegratt 
Incluso; O sensacional trem Expresso Glacialmente Zermatt e St Moritz Incluso; 01 refeição Inclusa: 01 jantar em Zermatt; 
Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado Incluso; Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na 
Europa Incluso; Gorjetas a maleteiros nos hotéis Incluso (01 mala por pessoa); Franquia de uma mala com no máximo, 20 
kg por pessoa INCLUSA; Traslados Inclusos Aeroporto/Hotel/aeroporto sem assistente.

10º Dia - MiLão
Após o café da manhã buffet. Saída para um tour panorâmico 
de meio dia de visita à cidade, passando pelo Castelo Sforzesco, 
Galleria Vittorio Emanuelle,Teatro La Scala, Il Duomo, etc. 
Tempo livre para aproveitar o famoso Quadrilátero da moda e 
fazer algumas comprinhas. À tarde, sugerimos um passeio para 
visitar a pitoresca cidade de Sirmione.

11º Dia - MiLão, stresa, coMo, MiLão
Café da manhã buffet. Saída para conhecer um dos mais 
belos lagos italianos e a belíssima cidade de Stresa. Em 
um pitoresco passeio de barco pelo lago, conheceremos 
o conjunto das Ilhas Borromeu. A Ilha Mãe, a maior das 
três, Ilha Bella e a Ilha dos Pescadores. A cidade de Stresa 
já foi palco de alguns capítulos do famoso romance 

“Addio alle Armi” de Ernest Hemingway. Após o almoço 
(não incluído), prosseguiremos até Como, a bela cidade 
às margens do também famoso Lago de Como, cercado 
de mansões, hotéis e resorts. À tardinha, retorno a Milão.

12º Dia - MiLão
Café da manhã buffet. Traslado SEM ASSISTENTE 
do hotel até o aeroporto de Milão INCLUSO. NOTA 
IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os 
passageiros no traslado de saída até o aeroporto. Como 
há muitos voos e conexões diferentes para a saída da 
Europa, é possível que o Guia Brasileiro não permaneça 
na cidade, neste dia, até que o último passageiro 
embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia 
Brasileiro dará previamente todas as informações aos 
passageiros sobre o traslado de saída. 
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Grand Tour de Trem pela Suíça

Roteiro
1º Dia - Zurich, Lucerna
Chegada a Zurique, uma das mais importantes cidades 
da Suíça. Recepção no Aeroporto com Assistente 
local falando Português ou Espanhol que conduzirá os 
passageiros até a Estação de Trem localizada no mesmo 
Aeroporto para embarque em trem local com destino a 
Lucerna, que é considerada a Suíça dentro da Suíça. As 
malas serão transportadas separadamente até o Hotel 
de Lucerna. Chegada na Estação de Trem de Lucerna. 
Traslado com Assistente local falando Português ou 
Espanhol até o Hotel de Lucerna e hospedagem. Nota 
Importante: O Guia Brasileiro encontrará os passageiros 
no Hotel.

2º Dia - Lucerna, interLaken
Após o café da manhã buffet saída para um citytour 
panorâmico por Lucerna caminhando por esta cidade que 
é famosa pela deslumbrante paisagem do Lago Lucerna. 
Conheceremos a Praça do Mercado; passaremos pela 
Câmara Municipal com seu prédio Renascentista; a 
Ponte Chapel do século XIX considerada a ponte coberta 
de madeira mais antiga da Europa; a Catedral Real, 
e as coloridas ruas de pedestres de Lucerna. Após o 
almoço (NÃO INCLUSO), traslado até a Estação de 
Trem de Lucerna para embarque no Trem panorâmico 
Golden Pass que nos levará até Interlaken atravessando 
a passagem de Brünig. As malas serão transportadas 

separadamente até o Hotel de Interlaken. Chegada na 
Estação de Trem de Interlaken. Traslado até o Hotel de 
Interlaken e hospedagem.

3º Dia  - interLaken, JunGfrau
Café da manhã buffet. Hoje conheceremos o icônico 
Jungfraujoch, a Estação Ferroviária mais alta da Europa. 
Embarcaremos no Trem Jungfrau em Interlaken com destino 
a mais Alta Estação de Trem da Europa, com seu Museu de 
Gelo para admirar a neve no cume das montanhas, mesmo 
durante o verão europeu. Como um presente exclusivo, 
durante a visita os passageiros ganharão de brinde uma 
caneca do Jungfraujoch com um delicioso café. Finalizada 
a visita regressaremos de Trem a Interlaken. Chegada e 
traslado até o Hotel.

4º Dia - interLaken, Montreux
Após o café da manhã buffet, embarcaremos no Trem 
panorâmico Golden Pass Trem com destino a Montreaux. 
A Linha Golden Pass liga seis lagos e dois Países com 
contrastes de idiomas. Combinando a tradição da região 
da Suíça onde se fala Alemão, com a região do Lago 
Geneva onde se fala Francês. Chegada na Estação de 
Trem de Montreaux. Visita ao Castelo de Chillon em 
Montreaux com ingresso INCLUSO e Guia local falando 
Português ou Espanhol. Traslado ao Hotel de Montreux 
e hospedagem.

5º Dia  - Montreux, ZerMatt
Café da manhã buffet no Hotel. Embarque em Trem local 
com destino a Zermatt. Zermatt está localizada na base 
do Matterhorn, a montanha das montanhas , e que faz 
de Zermatt o principal destino de montanha da Suíça, 
local que atrai esquiadores no inverno e alpinistas no 
verão. Esta belíssima e pitoresca vila ainda preserva 

muito do seu charme original, onde o tráfego de veículos 
motorizados não é permitido. Carros elétricos trafegam 
no verão e os trenós no inverno. Traslado ao Hotel de 
Zermatt e hospedagem.

6º Dia - ZerMatt, st MoritZ
Após café da manhã buffet no Hotel, sairemos com destino 
a St. Moritz no espetacular Trem Glacier Express, um Trem 
panorâmico que faz uma fantástica jornada pelos Alpes, 
passando por 291 pontes, 91 túneis e dezenas de lindo 
vilarejos. Um almoço de 3 pratos será servido a bordo do 
Trem. Chegada a St. Moritz, a mais badalada estação de 
esqui do planeta, ideal para quem quer ver e ser visto. 
Traslado ao Hotel de St. Moritz e hospedagem. Jantar de 
3 pratos incluso no Hotel.
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7º Dia - st MoritZ
Café da manhã buffet no Hotel. Dia livre em St. Moritz. 
St. Moritz é mais do que apenas um resort de férias, é 
também o berço das férias de águas termais desde 1864, 
tornando-se famosa pelas suas nascentes de águas 
minerais que foram descobertas há 3.000 anos.

8º Dia - st MoritZ, tirano, coMo, LuGano
Após o café da manhã buffet no Hotel, sairemos no Trem pa-
norâmico Bernina Express com destino a Tirano, no caminho 
desfrutaremos de uma das mais belas viagens ferroviárias do 
mundo, com o mais espetacular Trem que cruza os Alpes. 
Após a chegada em Tirano, seguiremos de ônibus via o Lago 
de Como com destino a Lugano, localizada na parte mais ita-
liana da Suíça. Chegada em Lugano e hospedagem no Hotel.

10
DIAS



Fl
yt

ou
r 

V
ia

ge
ns

Fl
yt

ou
r 

V
ia

ge
ns

26 27

Fl
yt

ou
r 

Vi
ag

en
s

Fl
yt

ou
r 

Vi
ag

en
s

Grand Tour de Trem pela Suíça

O QUE O PROGRAMA FLYTOUR INCLUI:
Hospedagem em apartamento Standard em hotéis categoria primeira ou primeira superior; INCLUSO café da manhã 
BUFFET;  Visita panorâmica em Lucerna INCLUSA de acordo com o roteiro com guia local falando português ou 
espanhol; Visita ao Castelo de Chillon em Montreux com ingresso INCLUSO e Guia local falando Português ou 
Espanhol; Visita panorâmica por Zurique INCLUSA com guia local falando português ou espanhol; 02 Refeições 
INCLUSAS: 01 almoço de 3 pratos no Trem Glacier Express e 01 jantar de 3 pratos no Hotel de St. Moritz; Ônibus ou 
Van de luxo com ar condicionado INCLUSO nos traslados e nos percursos terrestres; Trem local de 1a Classe de Zurich a 
Lucerna INCLUSO; Trem panorâmico Golden Pass de de 1a Classe de Lucerna a Interlaken INCLUSO; Trem Jungfrau de 
1a Classe de Interlaken até Jungfraujoch e regresso a Interlaken INCLUSO; Trem panorâmico Golden Pass de 1a Classe 
de Interlaken a Montreux INCLUSO; Trem local de 1a Classe de Montreaux a Zermatt INCLUSO; Trem panorâmico 
Glacier Express de 1a Classe entre Zermatt e St. Moritz INCLUSO; Trem panorâmico Bernina Express de 1a Classe de St. 
Moritz a Tirano; Trem panorâmico Wilhelm Tell Express de 1a Classe de Lugano a Lucerna com um nostálgico barco a 
vapor ou uma embarcação a motor saloon para navegarmos pelo Lago Lucerna; Trem local de 1a Classe de uma hora 
de Lucerna a Zurique; Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa INCLUSO; Gorjetas 
a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa); Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa 
INCLUSA; - Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE. Assistência de viagem internacional. 

9º Dia - LuGano, Lucerna, Zurich
Café da manhã buffet no Hotel. Saída com destino a Lucerna 
no Trem panorâmico Wilhelm Tell Express. Este Trem não é 
apenas uma outra forma de fazer uma rota panorâmica, 
esta é a melhor forma onde o barco e o trem se unem para 
mostrar duas das mais belas regiões da Suíça: a Suíça 
Central e a Suíça de língua italiana de Ticino. Em nossa 
rota passaremos pela espetacular Gotthard de Lugano até 
Fluehlen, lá tomaremos um nostálgico barco a vapor ou 
uma embarcação a motor saloon para navegarmos pelo 
Lago Lucerna. Chegada em Lucerna e embarque em um 
Trem local de uma hora com destino a Zurique. Chegada 
em Zurique e breve visita panorâmica, conhecendo os seus 
principais monumentos com destaque para a sede da FIFA, 
o bairro de Zürich West, uma espécie de Soho da Suíça. 
Este bairro é considerado uma das mudanças urbanas mais 
dinâmicas em toda a Suíça com suas lojas, galerias de 
arte, bares e restaurantes em antigas construções de tijolos 
e velhas estruturas de ferro reformadas. Hospedagem no 
Hotel em Zurique.

10º Dia  - Zurich
Café da manhã buffet no Hotel. Em horário a combinar 
traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de 
Zurique INCLUSO. Nota Importante: O Guia Brasileiro 
NÃO acompanha os passageiros no traslado de saída 
até o aeroporto. Como há muitos voos e conexões 
diferentes para a saída da Europa, é possível que o 
Guia Brasileiro não permaneça na cidade, neste dia, até 
que o último passageiro embarque de volta ao Brasil. 
Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará previamente 
todas as informações aos passageiros sobre o traslado 
de saída.
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 Dicas de Viagem
DOCUMENTAÇÃO: 
Todo viajante deve ter consigo um passaporte válido. O 
visto é necessário para estadias contínuas de mais de três 
meses. Todo viajante deve ter consigo um passaporte 
válido por pelo menos três meses após a saída planejada 
do Espaço Schengen.  IMPORTANTE: O passaporte 
de emergência brasileiro emitido eletronicamente pela 
Polícia Federal do Brasil é aceito sem reservas para 
entrada na Suíça.  Todavia, o passaporte de emergência 
brasileiro emitido manualmente é somente válido para 
saída ou trânsito ao lugar de residência, não sendo aceito 
para fins de turismo na Suíça.  O turista brasileiro não 
necessita de visto para entrar na Suíça caso a estadia em 
Schengen seja igual ou inferior a 90 dias e o propósito da 
viagem seja turismo.

CLIMA:
O clima é moderado, sem calor, frio ou umidade intensos. É 
altamente recomendável que os visitantes tragam um suéter, 
tênis confortáveis para caminhar, protetor solar, óculos de 
sol, um guarda-chuva compacto e/ou uma capa de chuva 
leve.  De julho a agosto, a temperatura varia entre 18 e 28° 
C durante o dia, e de janeiro a fevereiro, o intervalo é de -2 
a +7° C. Na primavera e no outono, a temperatura durante 
o dia varia entre 8 e 15° C. Dependendo da altitude, a faixa 
de temperatura pode variar.  Estações do ano As estações do 
ano são claramente diferenciadas. Em outubro (de setembro 
a novembro), os frutos amadurecem e as folhas das árvores 
mudam de cor.  Enquanto, no passado, os invernos eram 
geralmente frios e nevosos, hoje temperaturas negativas e 
quedas de neve já não são a regra – particularmente nas 
planícies. Muitas regiões de esqui não seriam capaz de 

City Packages sobreviver sem máquinas de neve artificial.  Na primavera 
(de março a maio), as árvores florescem e os prados ficam 
verdes. Pode ocorrer que o inverno retorne brevemente no 
mês de abril e que o verão já se faça sentir em maio.  No 
verão, a temperatura sobe para 25 a 30 °C. Em verões 
quentes, as temperaturas podem até ultrapassar a marca 
dos 30 °C. 

MOEDA : 
A  moeda suíça é o franco-suíço, geralmente representado 
pela sigla CHF. Embora a Suíça não faça parte da União 
Europeia – e, portanto, não seja obrigada a converter sua 
moeda em Euros –, é comum encontrar preços indicados 
em euros, a fim de que os visitantes possam comparar 
os preços.  Os comerciantes podem chegar a aceitar 
pagamentos em euro, mas não são obrigados a fazê-lo. 
O troco devolvido ao cliente muito provavelmente será 
em francos suíços.  O franco suíço vem nas seguintes 
denominações: Conversor de moeda Moedas 5, 10, 20, 50 
centavos e 1, 2, 5 Francos  Moedas disponíveis Cédulas 10, 
20, 50, 100, 200, 1000 Francos 

APARELHOS ELETRÔNICOS: 
A voltagem é de 230 volts, a frequência é de 50 Hz. Na 
Suíça são utilizados plugues de dois pinos (tipo C) e 
de três pinos (tipo J).   Então você não terá problemas 
com aparelhos de barbear e outros aparelhos elétricos. 
Mas mesmo assim é recomendável ter um adaptador de 
tomada, pois os plugues schuko não entram nas tomadas 
suíças. Muitos hotéis oferecem adaptadores. 

FUSO HORÁRIO: 
Durante o inverno, a Suíça encontra-se no horário 
da Europa Central (CET). Do fim de março ao fim de 
outubro, é aplicado o horário de verão (CET + 1 hora). 

Obs: Programação somente válida com o mínimo de 02 
passageiros. Períodos de congressos, eventos e feriados - 
sob consulta.

Lucerna - 04 noites 

serviços incluídos:
• 04 noites de hospedagem no hotel da categoria escolhida;
• transfer aeroporto / hotel / aeroporto;
• Cartão de assistência viagem.

Zurique - 04 noites 

serviços incluídos:
• 04 noites de hospedagem na categoria escolhida;
• regime café da manhã;
• Traslados aeroporto / hotel / aeroporto;
• Passeio pela cidade (regular);
• Cartão de Assistência viagens.

GeneBra - 04 noites 

serviços incluídos:

• 04 noites de hospedagem na categoria escolhida;
• Regime: café da manhã;
• Transfer aeroporto / hotel / aeroporto;
• Cartão de assistência viagem;

City Packages. Dicas de Viagem
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Alguns ganham fama internacional com verdadeiras obras 
de arte comestíveis à base de simples pratos da zona 
rural. Não tem como escolher errado quando se trata de 
comer fora, na Suíça. Para cada gosto e bolso, há uma 
correspondência.  Horários de refeições Normalmente, 
o horário do almoço é entre as 12 e as 14 horas e até 
mais cedo em determinados restaurantes. Na maioria das 
vezes, o jantar é servido entre as 18 e as 21.30 horas. 
Muitos restaurantes, particularmente nas cidades, também 
oferecem refeições quentes o dia todo (das 11 às 22 
horas).  Para vegetarianos Não há problema para os que 
querem comer comidas vegetarianas: você pode comer em 
restaurantes puramente vegetarianos ou escolher pratos 
vegetarianos no cardápio.  Gorjeta: não é necessária Você 
nunca precisa se preocupar com a gorjeta: ela está incluída 
no preço. Mas os garçons ficam felizes se você arredondar 
a quantia se tiver ficado satisfeito com o serviço.  

LIGAÇÕES:
Para ligar para casa e para um número suíço Se você 
estiver ligando da Suíça, é necessário digitar o código 
internacional do país de destino. Por exemplo, para ligar 
para o Brasil, é preciso usar o código internacional do 
país: “55”; para Portugal, “351”. O código de cada 
país deve vir seguido do código da cidade (sem o “0”), 
conforme mostrado no seguinte exemplo: “+55 11 
1234-5678”. Via de regra, para usar o sinal “+”, basta 
pressionar e segurar a tecla “0” por alguns segundos. 

COMIDA E BEBIDAS:
Se é a variedade que dá sabor à vida, então a comida 
suíça realmente é de um sabor sem igual. A cozinha 
regional é ampla e variada. Chefs locais magistrais 
estão sempre criando novas formas de apresentar 
guloseimas tradicionais. 

Você encontrará uma enorme seleção dos melhores 
relógios que, além disso, podem ser comprados por 
um preço ainda mais baixo do que em outros países. 
Na Bucherer, a maior e talvez a mais famosa loja de 
relógios da Suíça, você encontrará uma grande seleção 
de produtos em uma faixa de preços de CHF 50,00 a 
CHF 100.000,00.  

Produtos típicos e souvenirs: os produtos suíços de excelência 
fazem do país um paraíso de compras. Chocolates vêm 
numa grande variedade de tamanhos, formas e sabores. 
Entre as melhores possibilidades de compras estão: têxteis, 
bordados, lenços finos, roupas, instrumentos de precisão, 
kits de desenho, canivetes multilaminados, caixinhas de 
música, esculturas em madeira, cerâmica e outras peças 
artesanais, assim como antiguidades e livros de arte.  VAT O 
VAT pago em mercadorias compradas na Suíça equivale a 
8.0%. É possível pedir o Global Blue Cheque nas próprias 
lojas, conseguindo a restituição do imposto. A Restituição 
Global Blue oferece um sistema de reembolso rápido e 
econômico nos aeroportos de Zurique e Genebra, bem 
como em todos os principais aeroportos na Europa e em 
todos os principais pontos de saída em rodovias. Todos os 
principais cartões de crédito são aceitos em lojas de maior 
requinte e na maioria das lojas de departamentos.
 
Horário de Funcionamento: As lojas geralmente ficam 
abertas das 9:00 às 18:30 durante a semana, e das 
09:00 às 16:00 aos sábados. Uma vez por semana, eles 
estendem o horário até 21:00. Elas estão fechadas aos 
domingos, exceto as lojas instaladas em aeroportos, em 
algumas estações de trem e pontos de parada rodoviários. 

Qual o preço de uma refeição na Suíça? Em regra, a 
refeição mais barata é o “Tagesmenü” (prato do dia), 
oferecido pelos restaurantes na hora do almoço, e que 
normalmente inclui uma entrada (sopa ou salada) e 
um prato principal. À noite, também há menus par-
cialmente definidos que são um pouco mais baratos 
do que os pratos escolhidos livremente no cardápio. O 
preço de um prato principal “à la carte” é de 20 a 50 
francos suíços. Se você quiser pagar menos pelas refei-
ções, a melhor escolha são as lanchonetes ou restau-
rantes de lojas de departamentos (por exemplo, Migros, 
Coop, Manor). 

COMPRAS: 
Com muitos produtos de excelente qualidade, fazer 
compras é como estar no paraíso. Uma viagem à Suíça 
não seria perfeita sem a compra de um relógio suíço. 

Dicas de Viagem
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Hotéis Previstos 
ou similares. 
suíça romântica

cidade  hotel

• Interlaken Swiss Quality Hotel Goldey - Interlaken ( P )

• Genebra  Ramada Encore Geneva ( T )

• Zurich   Hotel International Zurich ( P )

suíça tipica 

cidade  hotel

• Zermatt Hotel Alex Zermatt ( P )
• Lugano Grand Hotel Eden ( P )
• St Moritz Hotel Schweizerhof St.Moritz ( P )
• Genebra Ramada Encore Geneva ( T )
• Zurich  Swissotel Zurich ( P )
• Zurich  Hotel International Zurich ( P )

suíça esplendores 

cidade  hotel

•	 Zermatt Hotel Alex Zermatt ( P )
•	 Lugano Grand Hotel Eden  ( P )
•	 St Moritz Hotel Schweizerhof St.Moritz  ( P )
•	 Interlaken Swiss Quality Hotel Goldey - Interlaken ( P )
•	 Genebra Ramada Encore Geneva ( T )
•	 Zurich Swissotel Zurich ( P )
•	 Zurich Hotel International Zurich ( P )

Hotéis Previstos ou Similares 

Grande tour alpino
& Jungfraujoch - topo Da europa

cidade  hotel

• Zermatt Hotel Alex Zermatt ( P )
• Lugano Grand Hotel Eden ( P )
• St Moritz Hotel Schweizerhof St.Moritz ( P )
• Interlaken Swiss Quality Hotel Goldey - Interlaken ( P )
• Genebra Ramada Encore Geneva ( T )
• Zurich  Swissotel Zurich ( P )
• Zurich  Hotel International Zurich ( P )

Montanhas suíças e Glacier express 

cidade  hotel

•	 Zermatt Hotel Alex Zermatt ( P )
•	 St Moritz Hotel Schweizerhof St.Moritz ( P )
•	 Genebra Ramada Encore Geneva ( T )
•	 Zurich Swissotel Zurich ( P )

suíça espetacular 

cidade  hotel

• Genebra Adagio Geneve Saint Genis Pouilly ( P )
• Genebra Crowne Plaza Geneva ( P )
• Genebra Nh Geneva Airport Hotel ( P )
• Zermatt Tascherhof Hotel - Zermatt ( T )
• Zermatt Welcome Hotel Tasch ( T )
• Zermatt Hotel Tasch City ( T )
• Interlaken Oberland Hotel - Interlaken ( T )
• Interlaken Hotel Rest. Holiday Thun - Interlaken ( T )
• Interlaken City Oberland Swiss Quality Hotel - Interlaken ( T )
• Interlaken Carlton Europe - Interlaken ( T )
• Zurich  Dorint Airport Hotel Zurich ( P )
• Zurich  Holiday Inn Zurich Messe ( P )
• Zurich  Renaissance Zurich Hotel ( P )
• Berna  Ambassador Spa - Berna ( P )
• Berna  Hotel Novotel Bern Expo ( P )
• Berna  Best Western Hotel Baren Berna ( P )

alemanha romântica e suíça fabulosa 

cidade  hotel

• Frankfurt Movenpick Hotel Frankfurt City ( P )
• Titisee  Best Western Hofgut Sternen - Floresta Negra ( T )
• Fussen  Luitpoldpark Hotel- Fussen ( P )
• Innsbruck Hotel Grauer Bar ( P )
• Munique Maritim Munique ( P ) 
• Zurich  Swissotel Zurich ( P )
• Interlaken Hotel Interlaken ( P )
• Genebra Ramada Encore Geneva ( T )
• Zermatt Hotel Alex Zermatt ( P )
• Lugano Grand Hotel Eden ( P )
• St Moritz Hotel Schweizerhof St.Moritz ( P )

apaixonante suíça – suíça e itália 

cidade  hotel

• St Moritz Crystal Hotel - St Moritz ( P )
• St Moritz Kempinski Grand Hôtel des Bains ( P )
• Milão  Sheraton Four Points - Milão ( P )
• Zermatt Hotel Pollux - Zermatt ( P )
• Zermatt Ambassador Hotel Zermatt ( P )
• Lucerna Astoria Hotel Lucerna ( P )
• Zurich  Central Plaza Zurique ( P )
• Grindelwald Romantik Shweizerhof - Grindewald ( P )

Grand tour De trem Pela suíça 10 Dias

cidade  hotel

• St Moritz Crystal Hotel - St Moritz ( P )
• St Moritz Hotel Schweizerhof St.Moritz ( P )
• Zermatt Hotel Pollux - Zermatt ( P )
• Zermatt Ambassador Hotel Zermatt ( P )
• Zermatt Hotel National Zermatt ( P )
• Lucerna Astoria Hotel Lucerna ( P )
• Zurich  Central Plaza Zurique ( P )
• Montreux Royal Plaza Montreux E Spa ( P )
• Interlaken Hotel Interlaken ( P )
• Lugano Hotel Lugano Dante Center ( P )

Categorias:  ( T ) turística  |  ( P ) Primeira
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...especialmente para você
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Consulte as informações dos serviços/produtos antes da contratação.


