
 
O MELHOR DA SUÍÇA 

SAÍDAS GARANTIDAS 2023 

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

 
DIA 1 – SABADO 
ZURIQUE     
Chegada ao aeroporto, traslado para o hotel e acomodação. 
 
DIA 2 – DOMINGO 
ZURIQUE 
Café  da  manhã  e  vista  à  cidade,  na qual se destaca especialmente o centro histórico com a 
catedral, a antiga prefeitura, a Porta de San Martin e o edifício  dos  Curtidores.  Continuação pelo 
centro de comércioe financeiro, Bahnhofstrasse, Igreja  de  Fraumünster, o Limmatquai e o bairro 
da universidade. Acomodação. 
 
DIA 3 - SEGUNDA-FEIRA 
ZURIQUE - LUCERNA  
Café da manhã e continuação para Lucerna cidade medieval localizada nas margens do Lago de 
Lucerna (Quatro Cantões). O ponto de atração é a famosa Ponte da Capela, construída em madeira 
em 1333, coberta e decorada com várias pinturas. A tarde excursão ao Monte Titlis. Da vila de 
Engelberg, subida no primeiro teleférico giratório do mundo para o cume do Monte Titlis, a 3020 
metros, de onde pode-se ter uma deslumbrante vista panorâmica das montanhas. A aventura não 
acabou – o teleférico Ice Flyer Prossegue pairando logo acima da impressionante geleira do 
Parque da Geleira Titlis. Uma vez aqui, é só passar um bom tempo deslizando e serpenteando pelas 
divertidas pistas de neve. Acomodação em Lucerna. 

TARIFAS EM EUROS 
Por pessoa em quarto duplo 

€ 3095 
Suplemento individual 

€ 1100 
 

FORMA DE PAGAMENTO: 
Sinal de 30% do preço total do tour somente à vista 
(sem o uso de cartão de crédito) e o saldo de 70% 
em até 5 vezes sem juros com cartões de crédito 
Visa, MasterCard e Diners. A Rota da Seda Viagens 
e Turismo reserva-se o direito de alterar a forma de 
pagamento sem aviso prévio a qualquer momento 
antes do recebimento do sinal. 
 

HOTEIS PREVISTOS 
(Ou similares na categoria indicada em cada   

ZURIQUE: 
RENAISSANCE  * * * * (*) 

LUCERNA: 
RENAISSANCE  * * * * (*) 



DIA 4 - TERCA-FEIRA 
LUCERNA - INTERLAKEN    
Café da manhã 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 com mais de 4000 metros de altura. Acomodação em Interlaken. 
 
DIA 5 - QUARTA-FEIRA 
INTERLAKEN - BERNA - MONTREUX 
Café da manhã e partida para Berna, capital da Suíça, Patrimônio  Cultural da  humanidade  é  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. Breve parada e continuação 
para Montreux. Acomodação. 
 
DIA 6 - QUINTA-FEIRA 
MONTREUX - GENEBRA - MONTREUX 
Café  da  manhã  e  excursão  para  Genebra.  Na  chegada,  visita  à  cidade, passeando  pela  
Promenade  Du  Lace,  Jardim  Inglês,  onde  se  pode  apreciar  o  famoso  relógio  floral,  símbolo 
da  importância  que  contínua  tendo a indústria de relógios para a cidade. Genebra  é  o  berço  
de  personagens ilustres como Calvino, Rousseau, Voltaire  e  Henri  Dunant,  fundador  da Cruz 
Vermelha. o emblema da cidade é o jorro de fonte mais alto do mundo que atinge uma altura de 
140 metros. A água dispara a 100 km por hora e uma  válvula  lhe  dá  uma  aparência branca  
brilhante  que  pode  ser  vista ainda melhor à noite. Passamos pelo centro  histórico  onde  se  
ergue  a  famosa catedral calvinista de St Pierre, na  qual  João  Calvino  pregava.  uma atração  
que  visitamos  é  o  Parc  des Bastions  com  o  monumento  aos  Reformadores, homenagem aos 
pais da Reforma  calvinista. Tempo  livre  e  retorno a Montreux. Acomodação. 
 
DIA 7 - SEXTA-FEIRA 
MONTREUX 
Café de manhã e dia livre. Recomendamos  fazer  a  excursão  para  Chamonix (não incluída). uma 
viagem de 90 minutos em ônibus através do pitoresco Vale Arve.  nos  leva  de  Genebra  para 
Chamonix, uma das mais famosas vilas de montanha aos pés do notável e majestoso Mont Blanc, 
o pico mais alto da Europa. Acomodação . 
 
DIA 8 – SABADO 
MONTREUX - LUGANO 
Café da manhã e saída para Lugano. Chegada à tarde. Lugano, a maior cidade da região de férias 
do Ticino, não é apenas o terceiro centro financeiro em  importância  da  Suíça,  mas  também  a  
cidade  dos  parques  e  flores, das  vilas  e  edifícios  religiosos.  Com o  seu  encanto  mediterrâneo,  
Lugano  oferece  todas  as  vantagens  de uma  metrópole  e  ao  mesmo  tempo a sensação de 
cidade pequena. Acomodação. 
 
DIA 9 - DOMINGO  
LUGANO - ZURIQUE 
Café da manhã e tempo livre para passear  por  Lugano.  Ao  meio-dia,  saída para Zurique e 
acomodação. 
 
DIA 10 - SEGUNDA-FEIRA 
ZURIQUE 
Café da manhã e traslado para o aeroporto. Fim dos nossos serviços. 
 

INTERLAKEN: 
METROPOLE * * * * 

MONTREUX: 
FAIRMONT  * * * * * 

LUGANO: 
DE LA PAIX  * * * *  

ZURIQUE: 
SHERATON * * * * (*) 

 
OS PREÇOS INCLUEM: 
• Carregadores nos hotéis 
• Guia acompanhante em espanhol (com 

conhecimentos de português)      
• 9 noites com café da manhã tipo buffet 

 

OS PREÇOS NÃO INCLUEM: 
• Passagens aéreas de voos domésticos ou 

internacionais que não estejam mencionados no 
tour; 

• Taxas consulares para passaporte cujo visto 
turístico se faz necessário, nem serviço de 
despachante; brasileiros estão isentos de 
necessidade de visto turístico para estes países, 
desde que a permanência seja menor ou igual a 
noventa dias e que o passaporte tenha validade 
mínima de três meses a contar da data de saída 
do território de cada um deles; 

• Seguro de viagem (ATENÇÃO: Nunca viaje sem 
seguro de viagem!), que deve ser contratado 
separadamente; 

• Refeições não citadas no roteiro; 
• Serviço de guarda-volumes nem de 

carregadores de bagagem  em aeroportos; 
• Bolsa de viagem, etiquetas de bagagem, porta-

vouchers, capa de passaporte nem nenhum 
outro brinde; 

• Nenhum material impresso (toda a 
documentação de viagem é enviada apenas 
eletronicamente); 

• Excursões, passeios, visitas, espetáculos, 
atividades e refeições OPCIONAIS que venham 
a ser oferecidos pelo guia; 

• Direito de fotografia e filmagem nas atrações 
visitadas em que ele é cobrado à parte; 

• Gastos de caráter pessoal, como despesas 
adicionais em hotéis, bebidas nas refeições, 
telefonemas, táxi etc., sendo estas de 
responsabilidade exclusiva do passageiro; 



• Gorjetas para o guia e para o motorista (sempre 
a critério do passageiro, mas tradicionalmente 
esperadas em qualquer país). 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
 
1) A reserva de lugar na parte terrestre do tour se dá mediante confirmação pela Rota da Seda Viagens e Turismo no momento do recebimento do sinal, e a 
inscrição é efetivada no momento do recebimento pela Rota da Seda Viagens e Turismo da integralização do pagamento e do contrato de aquisição de programa 
de viagem internacional assinado e rubricado em todas as páginas dentro do prazo estipulado. O pagamento do sinal pelo passageiro implica sua aceitação 
integral do programa, dos preços, das formas de pagamento, das presentes observações, das dicas de viagem e do contrato anexo. 
2) Os preços deste tour estão fixados em euros, e serão convertidos para reais pelo câmbio do euro turismo a ser informado pela Rota da Seda Viagens e 
Turismo no dia do pagamento do sinal. Não serão aceitos pagamentos em moeda estrangeira. 
3) A entrega do contrato de aquisição de programa de viagem internacional assinado e rubricado em todas as páginas, da autorização de débito original 
corretamente preenchida e assinada sem rasuras, da fotocópia legível da frente e do verso do cartão de crédito usado para o pagamento, da carteira de 
identidade e do CPF do seu titular, deve ser feita à Rota da Seda Viagens e Turismo no prazo máximo de 1 semana após o pagamento do sinal. A não observação 
desse prazo, bem como a entrega de documentos incompletos, rasurados, incorretamente preenchidos ou sem assinatura válida, serão consideradas 
desistência do tour, com o consequente cancelamento dos serviços solicitados e aplicação da multa de cancelamento. 
4) O sinal de 30% do preço total do tour não é válido para outro tour da Rota da Seda Viagens e Turismo. 
5) Em caso de desistência da viagem pelo passageiro por qualquer motivo (inclusive de saúde) até trinta dias antes do início do tour, será cobrada multa de 
20% (vinte por cento) do valor total do tour e dos serviços adicionais contratados. A menos de trinta dias do início do tour, a multa será acrescida de todo e 
qualquer valor a qualquer título que comprovadamente venha a ser cobrado da Rota da Seda pelo fornecedor. 
 
 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 
No momento da reserva, é imprescindível encaminhar as cópias das principais páginas do seu passaporte (válido por mais de seis meses a contar da data de 
saída do passageiro do último país visitado) onde constam: nome completo, data de nascimento, nacionalidade, número do passaporte com data de emissão e 
validade, endereço completo, número de CPF. 
BAGAGENS: 
Nas viagens de ônibus, cada viajante poderá viajar com até uma unidade de bagagem de tamanho médio com peso máximo de 30 quilos. O excesso de bagagem 
será aceito sempre e quando a capacidade de carga do veículo o permitir e com prévio pagamento de uma taxa a ser determinada caso a caso, podendo ser 
recusado sempre a critério do guia ou do motorista do ônibus. A bagagem não faz parte do contrato de transporte, ficando entendido para todos os efeitos que 
o passageiro deve conservá-la sempre consigo, qualquer que seja a parte do veículo ou do hotel em que estiver acomodada, e que é transportada pelo 
passageiro por sua conta e risco, sem que a Rota da Seda Viagens e Turismo possa ser obrigada a responder contratualmente pela perda ou danos que possa 
sofrer, seja qual for a razão. 
 

 

 
 

 

 

 


