Parte Aérea TAP
US$ 860,00 + Taxas
Classe econômica
Executiva a consultar

10x s/juros nos cartões Amex, Visa ou
Mastercard
*A companhia se reserva o direito de alterar a
frequência e horário dos voos.*
** Somente a emissão garante a tarifa e a forma de
pagamento.**

Parte Terrestre
€ 4.950,00
p/pessoa em apto DBL
(Base 20 passageiros)

Suplemento individual: € 1.180,00
(apto individual com 01 cama de solteiro)

Sinal de € 680,00 por pessoa até 28/12/2018
e saldo em 07 cheques pré- datados de € 610,00 cada um.

Os valores serão convertidos para reais
ao câmbio do dia do pagamento.

?14 noites de hotel com café da manhã,
?Taxas hoteleiras inclusas,
?Gorjetas a motoristas e guias inclusas,
?Acte. Portosul acima de 20 pagantes,
?Guia Brasileiro a partir de Zurcih durante todo o percurso,
?Guias locais para os passeios em algumas cidades,
?Titlis Rotair (gôndola giratória com 360° de visibilidade dos

Alpes Suíços)
?Teleférico Monte Cervino,
?City Tour em: Genebra, Lausanne, Berna, Zurich,
?Passeio a: Ascona e Bellizona,
?Ônibus transportando as bagagens grandes,
?Hotelaria 4 estrelas com boa localização,
?Zurich: Hotel mais afastado devido a evento,
?07 trens panorâmicos: Golden Pass (Lucerna/Interlaken),

Jungfraujoch (topo da Europa), Golden Pass Line
(Interlaken/Montreaux), Trem de Montreaux a Zermat,
Glaciar Express Primeira Classe (Zermatt/St. Moritz),
Bernina Express (St. Moritz/Lugano), Gottard (Lugano a
Lucena),
?Seguro de viagem Travel Ace até 80 anos de idade.
*Acima desta idade consulte valor adicional.
?Não inclui: telefonemas, lavanderia, frigobar e todo o
que não constar como incluso.

?Passaporte válido até Novembro de 2019

Os hotéis mencionados poderão ser substituídos por
outros da mesma categoria em caso de circunstâncias
alheias a nossa vontade.
Consulte política de cancelamento da agência.

Saída 11 Maio

11 Mai - Sab - Porto Alegre - Lisboa Zurich
Apresentação no Aeroporto Salgado Filho
para embarque com a TAP destino Lisboa.
Chegada e conexão a Zurich.

12 Mai - Dom - Zurich - Lucerna
Chegada em Zurich, traslado até Lucerna
hospedagem e descanso.

13 Mai – Seg – Lucerna - Monte Titlis –
Lucerna

16 Mai - Qui - Interlaken - Berna Montreux

19 Mai - Dom - Zermatt - Monte
Cervino ( Matterhorn) - Zermatt

Depois do café nos despedimos do mundo
alpino do Oberland Bernês. De ônibus vamos
até Berna, onde realizaremos um city tour.
Logo após nos dirigimos até a estação de
trem para embarque no Golden Pass Line
Interlaken para seguir nossa viagem até a
Riviera Suíça. Montreux é uma cidade
conhecida mundialmente pelo festival de
Jazz e se encontra situada às margens do
Lago Genebra.

Café da manhã e após subiremos de
teleférico (incluso) até o Monte Cervino.
Chegaremos até a plataforma de observação
mais alta com aproximadamente 3.883
metros sob o nível do mar. Vista panorâmica
de 360° graus com 38 picos com mais de
4.000 metros de altura e 14 glaciares dos
Alpes Franceses, Italianos e Suíços.
Possibilidade de identificar o Monte Blanc e o
Jungfrau. Retorno de teleférico a Zermatt.
Restante do tempo livre.

Após o café da manhã, uma experiencia
única. Dia inteiro de passeio panorâmico pelo
Monte Titlis, com duração de 8h. incluindo o
teleférico Rotair, que propicia uma vista de
360° graus dos Alpes Suíços. Oportunidade
de entrar na caverna de gelo, e de sobrevoar
o glaciar Iceflyer ou brincar na neve.

22 Mai - Qua - St. Moritz - Lugano
Após o café, partimos em horário a informar,
no trem Bernina Express que nos leva até
Lugano, a parte italiana da Suíça, Ticino.
Acomodação e tempo livre para passear
próximo ao hotel a beira do Lago e escolher
entre os belos restaurantes um para jantar.

23 Mai - Qui - Lugano - Ascona e
Bellinzona - Lugano
Café da manhã e hoje teremos um dia para
aproveitar estes dois belos lugares próximos
a Lugano: Ascona, se encontra às margens
do Lago Maggiore, é conhecida por seu
centro histórico e clima ameno. Bellinzona,
capital do Ticino (região Italiana da Suiça)
encanta com seu belíssimo centro histórico
pequeno e preservado, possui 3 castelos
medievais muito bem conservados. Após
visitas retorno a Lugano.

24 Mai - Sex - Lugano - Gottard (Até
Lucerna) - Zurich
17 Mai - Sex - Montreux - Lausanne Genebra - Montreux
Após o café iniciaremos um passeio de dia
inteiro percorrendo de ônibus Lausanne e
Genebra. Teremos oportunidade de caminhar
pelo casco antigo para tirar fotos e tempo
livre para almoço. No fim da tarde retorno ao
hotel em Montreux.

14 Mai -Ter - Lucerna - Interlaken (Trem
G o l d e n
P a s s
L i n e )

20 Mai - Seg - Zermatt - St. Moritz
Hoje é o dia tão esperado, viajaremos no
Glacier Express. Prepare-se para uma
viagem de aproximadamente 8 hrs, de
duração passando por lugares inesquecíveis.
Haverá duas paradas curtas entre uma
cidade e outra.

21 Mai - Ter - St. Moritz
Café da manhã e restante do dia Livre. Curta
este lugar encantador com aproximadamente
5.000 habitantes. Visitar Muottas Muragl é
uma boa pedida, pode-se aproveitar para
almoçar no restaurante localizado sobre o
monte. Um bondinho pode levar até o topo.

Após o café, traslado á estação de trem para
embarque com destino a Interlaken.
Aproximadamente 2 hrs. de mais uma viagem
idílica, costeando os lagos Thun e Brienz,
atravessando os Alpes. Desfrutaremos deste
ambiente acolhedor de Interlaken e
aproveitar para conhecer os arredores.

15 Mai - Qua - Interlaken Jungfraujoch - Interlaken

18 Mai - Sab - Montreux - Tasch Zermatt

Hoje o trem nos leva ao topo da Europa. Um
mundo de gelo e neves eterna, com 3.454
metros de altura (passeio com duração de
8h). Trata-se da estação de trem mais alta da
Europa. Serão percorridos 9km e na chegada
teremos uma visão única e impressionante do
glaciar Aletsch e Oberland Bernês. Retorno
ao hotel e hospedagem.

Após o café partimos de ônibus até a
estação de Täsch onde pegaremos o trem até
Zermatt. Na chegada em Zermatt as malas
grandes serão levadas de carro elétrico até o
hotel, nesta cidade não é permitida a
circulação de veículos. Restante do tempo
livre para percorrer esta cidade encantadora
a mais famosa dos Alpes Suíços.

Nossa viagem vai chegando ao fim e hoje
será a última viajem de Trem, o Gottard nos
transportará até Lucerna onde o ônibus nos
aguarda para nos levar até Zurich. Hospedagem e tempo para escolher um bom restaurante e sair para jantar próximo ao hotel.

25 Mai - Sab - Zurich
Após o café da manhã em horário a
determinar passeio pela cidade de 4 horas e
restante do tempo livre.

26 Mai - Dom - Zurich - Lisboa - Porto
Alegre
Saída de madrugada para embarque com
destino Lisboa e conexão imediata a Porto
Alegre. Fim dos nossos serviços.
A Portosul Turismo agradece a
preferência.

