
 

  PÉROLAS SUÍÇAS 2021 
 

Pacote privativo – 12 dias (11 noites) 

Dia 1 (Qui) – MUNIQUE (Alemanha) 
Chegada ao aeroporto, traslado ao hotel e acomodação. Recepção pelo nosso 
motorista-guia e breve introdução do itinerário.  
 
Dia 2 (Sex) – MUNIQUE 
Café da manhã. Visita panorâmica à capital da Bavária, que está localizada 
nas margens do rio Isar e na base norte dos Alpes. Destaque para a Catedral 
de Nossa Senhora, austera construção do gótico tardio, igreja gótica do 
Espírito Santo, igreja de São Miguel e São Nepomuceno. De fama mundial é a 
Antiga Pinacoteca, por sua coleção de pinturas da escola flamenca-holandesa, 
alemã e francesa, e a Gliptoteca com esculturas antigas da Assíria, Egito, 
Grécia e Roma. Vale a pena mencionar também o Museu Alemão, um dos 
maiores na área técnica, de indústria e ciência em geral. Visita também aos 
jardins do Palácio das Ninfas. Tarde livre. Acomodação em Munique. 
 
Dia 3 (Sáb) – MUNIQUE / CATARATAS DO RENO (Suíça) / ZURIQUE 
Café da manhã. Saída para Schaffhausen, famosa pelas Cataratas do Reno, a 
maior cachoeira na Europa Central. Em seguida, passagem pelo centro antigo 
de Schaffhausen, fechado para automóveis, que é considerado um dos mais 
pitorescos de toda a Suíça. Chegada em Zurique à tarde e acomodação. 
 
Dia 4 (Dom) – ZURIQUE 
Café da manhã. Visita à cidade, na qual se destaca especialmente o centro 
histórico, com a catedral, a antiga prefeitura, e a Porta de San Martin. 
Continuação pelo centro de comércio e financeiro, Bahnhofstrasse, Igreja de 
Fraumünster, o Limmatquai e o bairro da Universidade. Acomodação em 
Zurique. 
 
Dia 5 (Seg) – ZURIQUE / LUCERNA / INTERLAKEN 
Café da manhã. Continuação para Lucerna, cidade medieval localizada às 
margens do Lago Lucerna (Quatro Cantões). Chegada e visita à famosa Ponte 
da Capela, construída em madeira em 1.333, coberta e decorada com várias 
pinturas. Breve parada e continuação para a cidade de Interlaken, situada 
entre dois lagos, Thun e Brienz. A principal atração de Interlaken é a 
majestosa paisagem que a rodeia com os picos da região de Jungfrau de mais 
de 4.000 metros de altura. Acomodação em Interlaken. 
  
Dia 6 (Ter) – INTERLAKEN 
Café da manhã. Excursão para a famosa montanha Jungfraujoch. Partida em 
ônibus até a pequena cidade de Lauterbrunnen e embarque no trem alpino 
para a estação de “Kleine Scheidegg”. Há mais de 100 anos a estrada de ferro 
de Jungfrau chega à estação ferroviária mais alta da Europa, a 3.454 m acima 
do nível do mar. De Kleine Scheidegg o trem cremalheira sobe durante todo o 
ano o íngreme túnel até Jungfraujoch. O túnel, que foi construído entre 1896 
e 1912, tem comprimento de 7 km desde a estação Eigergletscher. Duas 
paradas nas geleiras da montanha oferecem vistas espetaculares da face 

norte do Eiger. No topo da montanha, os visitantes são recebidos por um 
mundo de maravilhas alpinas feito de gelo, neve e rochas. Retorno em trem 
para Grindelwald, onde nosso ônibus nos espera para voltar para Interlaken. 
Acomodação em Interlaken.  
 
Dia 7 (Qua) – INTERLAKEN / BERNA / MONTREUX 
Café da manhã. Partida para Berna, capital da Suíça, Patrimônio Cultural da 
humanidade e uma das cidades medievais mais bem preservadas da Europa. 
Breve visita panorâmica, com destaque para a Torre do Relógio e a Catedral 
de São Vicente, do século XV e continuação para Montreux. Acomodação em 
Montreux. 
 
Dia 8 (Qui) – MONTREUX / GENEBRA / MONTREUX 
Café da manhã. Saída para excursão a Genebra. Visita à cidade pela 
Promenade Du Lac e Jardim Inglês que proporciona vistas belíssimas do Lago 
de Genebra e o Relógio das Flores que foi instalado em 1955 com 5 m de 
diâmetro, em homenagem aos relojoeiros da cidade. Genebra é o berço de 
personagens ilustres, como Calvino, Rousseau, Voltaire e Henri Dunant, 
fundador da Cruz Vermelha. Jet D’Eau (Jato de água) é uma fonte no Lago de 
Genebra com 140 m de altura é um dos símbolos da cidade. Visita ao centro 
histórico, onde se ergue a famosa catedral calvinista de São Pierre, onde João 
Calvino pregava, o Parc des Bastions com o Monumento aos Reformadores, 
homenagem aos pais da Reforma calvinista. Tempo livre e retorno.  
Acomodação em Montreux. 
 
Dia 9 (Sex) – MONTREUX 
Café da manhã. Dia livre. 
 
Dia 10 (Sáb) – MONTREUX / MILÃO (Itália) 
Café da manhã. Saída para a Itália cruzando os Alpes pelo túnel de San 
Bernardino com extensão de 7 quilômetros, entrando pelo Valle d’Aosta. 
Chegada à tarde em Milão, capital da Lombardia e segunda maior cidade do 
país. Acomodação em Milão. 
 
Dia 11 (Dom) – MILÃO 
Café da manhã. Passeio pela cidade com visita ao interior do famoso Duomo 
de Milão, a maior catedral gótica do mundo e sede da Arquidiocese de Milão, 
cuja construção começou em 1386. Em frente da catedral se encontra a 
Galeria Vittorio Emanuele II, galerias comerciais da Belle Époque que foram 
construídas com o objetivo de ligar a Piazza del Duomo com a Piazza della 
Scala e logo se tornou um dos locais mais populares de Milão. Tarde livre.  
Acomodação em Milão. 
 
Dia 12 (Seg) – MILÃO 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. 

SAÍDAS GARANTIDAS 

ABRIL: 29 JUNHO: 10 JULHO: 22 AGOSTO: 19 SETEMBRO: 16 

 
HOSPEDAGEM 
MUNIQUE: Sheraton Arabella Park ****(*)  
ZURIQUE: Leonardo Rigihof **** 
INTERLAKEN: Hotel Du Nord **** 
MONTREUX: Fairmont ***** 
MILÃO: NYX Hotel Milan ****(*) 

 
O PACOTE INCLUI 
• 11 pernoites nos hotéis acima mencionados ou em similares; 
• Café da manhã tipo buffet nos hotéis; 
• Traslados e passeios conforme indicados no itinerário;  
• Visitas locais e transporte entre as cidades em veículo privativo com motorista-
guia em espanhol/português. 

 
 

PREÇOS POR PESSOA em quarto duplo (em euro) 

BASE 6 PAX BASE 5 PAX BASE 4 PAX BASE 3 PAX BASE 2 PAX 
BASE 1 PAX 

(quarto individual) 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIV. 

(a partr de 2 pax) 

€ 4.330,00 € 4.820,00 € 5.570,00 € 6.810,00 € 9.280,00 € 17.990,00 € 1.590,00 


