Zurique

Europa Magnífica

Desde 2.435 €

15 Dias

Visitando: Zurique / Genebra / Montreaux / Zermatt / Eggiwil / Berna / Lucerna / Cataratas do Reno / Innsbruck /
Veneza / Pádua / Florença / Roma

+
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Saídas 2018

A ZURIQUE: SEXTA
2018
Junho
Julho

22, 29
06, 13, 20, 27

03, 10, 17, 24. 31
07, 14

Dia 1º (Sex): Brasil
Apresentação no aeroporto internacional para
embarque com destino à Zurique.

nergrat. Continuação até Eggiwil com parada
em Thun, cidade situada às margens do lago de
mesmo nome. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 2º (Sáb): Zurique
Chegada à Zurique e traslado ao hotel. Acomodação nos arredores de Zurique.

Dia 6º (Qua): Eggiwil / Interlaken / Eggiwil (120 Km)
Depois do café da manhã, saída até a animada
cidade de Interlaken, onde teremos o dia livre
para desfrutar dos seus encantos. De forma
opcional poderemos realizar uma charmosa excursão: saída até o vale de Iauterbrunnen para
embarcar no famoso trem da montanha “Klein
Scheidegg”a 2.000 mil metros de altitude, onde
teremos uma vista maravilhosa do impressionante pico do Mönch, Eiger e Jungfrau. Continuação do passeio em trem à Grindelwald,
cidade pitoresca rodeada de um panorama alpino espetacular. Possibilidade de continuar com
trem até Jungfraujoch “Top of Europe” e voltar
à Gribndelwald para regressar ao hotel. Jantar e
acomodação em Eggiwil.

Dia 3º (Dom): Zurique / Genebra
Café da manhã. Saída até Genebra passando
entre belas paisagens. Chegada e acomodação
no hotel em zona francesa.
Dia 4º (Seg): Genebra / Gruyeres / Trem
Golden Pass / Montreux / Täsh (300 Km)
Café da manhã. Na primeira hora realizaremos a
visita de Genebra, situada na foz do rio Ródano
desde o lago Lemán. É a segunda maior cidade
do país que conserva um belo centro histórico
que nos convida a passear. O lago é o verdadeiro
coração da cidade e seu Jet d’eau tornou-se o
símbolo mais conhecido da cidade. Saída até
Gruyeres, onde poderemos comprar seu famoso
queijo. (Almoço incluído no Pacote Plus P+).
Em seguida tomaremos o trem “Golden Pass”
que nos levará de Montbovon até Montreaux,
passando por belas paisagens no meio dos
alpes suíços até chegar a charmosa cidade de
Montreaux. Tempo livre e continuação até Täsh.
Jantar e acomodação no hotel.
Dia 5º (Ter): Täsh / Zermatt / Thun / Eggiwil (140 Km)
Café da manhã. Tomaremos o trem que nos conduz a célebre estação alpina. Teremos tempo
para passear por suas animadas e elegantes ruas
que atraem turistas e esquiadores do mundo
inteiro ao longo do ano e se maravilhar com a
visita do famoso pico Cervino. (Almoço incluído
no Pacote Plus P+). De forma opcional poderemos tomar o ferroviário desde Zermatt até Gor-
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Dia 7º (Qui): Eggiwil / Berna / Lucerna /
Eggiwil (210 Km)
Café da manhã. Saída até Berna. Passeio pelo
centro antigo da cidade, declarado Patrimônio
da Humanidade em 1983. A Torre do Relógio,
marca o centro da cidade onde poderemos ver
os pequenos bonecos que se movem graciosamente a cada hora. A poucos metros está a Catedral, o melhor exemplo gótico que encontrará na
Suíça. Cruzando o rio pela ponte Nydeggbrücke
nos encontraremos com a atração mais controversa de Berna: o Parque dos Ursos. (Almoço
incluído no Pacote Plus P+). Depois do passeio por Berna, saída até Lucerna, bela cidade
em meio a paisagem idílica no extremo oeste
do lago dos Quatro Cantos. Realizaremos uma
completa visita medieval com fachadas pintadas
e reformadas durante o período barroco, a encantadora Praça Do Cervo, a Praça dos Molinos e
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o antigo centro da cidade. Jantar e acomodação
em Eggiwil.
Dia 8º (Sex): Eggiwil / Cataratas Do
Reno / Stein Am Rhein / Zurique (270
Km)
Café da manhã. Saída até Schaffhausen onde
realizaremos um passeio de barco opcional
para contemplar as famosas Cataratas do Reno.
(Incluído no Pacote Plus P+). Continuaremos
até Stein am Rhein, junto ao lago Constanza,
considerada por muitos uma das cidades mais
charmosas do país, com suas pitorescas casas
coloridas e seu imponente centro histórico medieval. (Almoço incluído no Pacote Plus P+).
Continuação à Zurique e visita panorâmica com
guia local, a cidade dos bancos destila luxo e
bem-estar por todas as partes, não é em vão que
tem sido declarada a cidade com maior qualidade de vida do mundo, por outro lado também
reserva surpresa aos viajantes que buscam cultura, história e arte. Acomodação no hotel.

Dia 9º (Sáb): Zurique
Café da manhã. Dia livre em Zurique para caminhar por suas ruas e conhecer os numerosos atrativos culturais (museus, galerias, etc), modernas
ruas ou o centro antigo. Acomodação no hotel.
Dia 10º (Dom): Zurique / Innsbruck / Veneza (685 Km)
Café da manhã e saída até a região do Tirol Austríaco chegando a Innsbruck. Tempo livre para
o almoço e passear pelo centro histórico admirando o famoso “Telhado de Ouro” e os principais monumentos da cidade. (Almoço incluído
no Pacote Plus P+). Chegada à Veneza na última
hora da tarde. Acomodação no hotel.
Dia 11º (Seg): Veneza/ Pádua / Florença
(300 Km)
Café da manhã. Saída para efetuar a visita da
cidade a pé finalizando na Praça de São Marcos,
incluindo a visita de uma famosa oficina de cristal
Veneziano. Tempo livre para almoçar na cidade.

Padua

Podemos aproveitar para fazer um passeio de
gôndola pelos canais. (Passeio de gôndola incluído no Pacote Plus P+). Saída à Pádua, onde
teremos tempo livre para visitar a Basílica de
Santo Antônio. Continuação à Florença, a cidade
mais bela da Europa por sua riqueza arquitetônica e artística. Acomodação no hotel.
Dia 12º (Ter): Florença / Roma (290 Km)
Café da manhã. Pela manhã percorreremos o
centro artístico da cidade com seu Duomo, o
Campanário de Giotto, o Batistério de São João,
a igreja de São Lorenzo, a Praça da Signoria, a
Loggia dei Lanzi e a igreja de Santa Maria de
Fiore, terminamos na Ponte Vecchio, antigo
centro comercial da cidade. (Almoço incluído no
Pacote Plus P+). Pela tarde saída até a cidade
eterna, Roma. Chegada e acomodação no hotel.
A noite faremos um passeio por Roma iluminada
para admirarmos todo o esplendor da cidade e
seus belos monumentos. Acomodação no hotel.
Dia 13º (Qua): Roma
Café da manhã. Saída para realizar opcionalmente
a visita detalhada do Vaticano incluindo seus museus, Capela Sistina e Basílica de São Pedro do

Vaticano. (Visita ao museu do Vaticano incluída
no Pacote Plus P+). Ao término da visita faremos
um passeio panorâmico da cidade eterna visitando a Praça de Veneza com o monumento à Victor Emmanuel II, os Fóruns Imperiais e Romanos,
São João de Latrán, o Templo de Vesta, o Coliseu,
Arco de Constantino, a Via Veneto e o Castelo de
Santo Angelo. Ao término da nossa visita sugerimos desfrutar de um bom almoço em um típico
restaurante italiano. (Almoço incluído no Pacote
Plus P+). Tarde livre e acomodação no hotel.
Dia 14º (Qui): Roma
Café da manhã. Dia livre em Roma. Sugerimos
neste dia fazer uma excursão de dia completo
para visitar a cidade de Nápoles e a bela ilha de
Capri. Acomodação no hotel.
Dia 15º (Sex): Roma
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado
privativo ao aeroporto para embarque em voo
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!
Obs: os apartamentos deverão ser desocupados
até às 10hs.
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Serviços incluídos

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação e café da manhã nos hotéis de 3/4*.
• 5 jantares (sem bebidas) na Suíça.
• Transporte em ônibus e guia acompanhante durante todo o itinerário.
• Visitas indicadas no itinerário com guias locais falando espanhol.
• Bilhetes de trem Tash/Zermatt/Tash.
• Bilhetes de trem Golden Pass Montbovon/Montreaux.
• Bolsa de viagem.
• Proteção e assistência MAPAPLUS.
NÃO INCLUI:
• Taxas de estadia na Itália (Veneza, Florença e Roma).
Pacote Plus
14 DIAS: ZURIQUE / ROMA: 350 € INCLUI 7 REFEIÇÕES E 3 EXTRAS

EXTRAS

REFEIÇÕES

• Passeio de barco pelas Cataratas do Reno
• Passeio de gôndola em Veneza
• Vaticano: museus e Capela Sistina

• 4 Almoços
• Almoço em Innsbruck
• Almoço em Florença
• Almoço em Roma

Hotéis Previstos ou similares
Cidades
Zurique/região

Cat. Confort

Cat. Superior

H+ Zurique 4*/, Meierhof Zurique-Horgen 4* (Meiherhof) H+ Zurique 4*/, Meierhof Zurique-Horgen 4* (Meiherhof)

Genebra/região Campanile Annemasse 3* / IBIS Styles Vitam 3*
(territorio francês)
Zermatt/Täsch
City Hotel Täsch 3* / Welcome Täsch 3*

Campanile Annemasse 3* / IBIS Styles Vitam 3*

Eggiwil/Emmental/ Hirschen Eggiwil 3* / Appenberg3*
Thun região
Veneza
Russott - Mestre (TS) / Alexander - Mestre /

Hirschen Eggiwil 3* / Appenberg3* / Hotel Balsthal (T)

City Hotel Täsch 3* / Welcome Täsch 3*

Delfino-Mestre / Lugano Torretta - Mestre (P)

Florença

The Gate / Ih Firenze Business (TS)

Palazzo Ricasoli / Nil (P) /

Roma

Barcelo Aran Park / Sheraton Parco de Medici (TS)

Barcelo Aran Martegna (P)

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo
Tour

Categoria

22 Jun

29 Jun / 24 Ago

31 Ago / 14 Sep

Sup. Apto. Indiv.

Tour 15 dias:
Zurique / Roma
Iti CE316

Categ. Confort

2.470

2.435

2.470

695

Categ. Superior

2.570

2.505

2.570

750
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