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Alemanha Romãntica e Suíça Fabulosa 
14 dias e 13 noites 

 

 

Os adjetivos não são exageros. Siga por Heidelberg e pela Floresta Negra, sinta-se em meio a um cenário medieval de luzes e emoção por uma 

estrada alemã batizada, não à toa, de romântica. Siga a Lucerna, considerada a porta de entrada da Suíça Central e, ao ver as montanhas 

geladas e a cidade inserida às margens do lago, descobrir que basta esse primeiro contato, para já exclamar: a Suíça é fabulosa. E ainda não foi 

visto quase nada. 

Roteiro 

DIAS 

1 Apresentação no aeroporto internacional e embarque com destino a Alemanha cidade de Frankfurt. (Bilhete aéreo opcional).  

2 Alemanha, Frankfurt  
Chegada ao aeroporto de Frankfurt e traslado ao hotel. Os apartamentos estarão disponíveis a partir das 16h. Resto do dia livre. 
Frankfurt, o centro financeiro e comercial da Alemanha, está marcada pelos seus contrastes fascinantes entre o moderno e o histórico. 
Hospedagem. 

3 Frankfurt, Heidelberg, Floresta Negra  
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. 

4 Floresta Negra, Titisee-Neustadt, Lindau, Kempten  
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 Kempten, 
uma  
antiga cidade romana e metrópole da região do Allgäu. Hospedagem. 

5 Kempten, Neuschwanstein, Oberammergau, 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. 

6 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.  
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7 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 festejada no mês de 

setembro. Tempo livre. Durante a noite poderá desfrutar um jantar típico. Hospedagem. 

8 Munique, Zurique  
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.  

9 Zurique  
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. 

10 Zurique, 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. 

11 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. 

12 Genebra, Montreux, Zermatt  
Durante a visita panorâmica de Genebra conhecerá os belos parques ao 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 
Monte Cervino. Jantar e hospedagem. 

13 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.  

14 Lugano, Como, Saint 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. 

15 Saint Moritz, Chur, Vaduz, Zurique  
Pela manhã saída até o Passo de Julier e Chur 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 (traslado ao aeroporto por conta própria, consulte opcional ou inclua noites extras).  

 
 
Serviços 
 
Inclui 

· Programa de 13 noites sendo 1 noite em Frankfurt, 1 noite na Floresta Negra, 1 noite em Kempten, 1 noite em Innsbruck,  2 noites em 
Munique, 2 noites em Zurique,  
1 noite em Interlaken, 1 noite em Genebra, 1 noite em Zermatt, 1 noite em Lugano e 1 noite em St. Moritz; 
· Café da manhã diária; 
· 1 jantar típico (sem bebidas) na Floresta Negra; 
· 1 jantar típico bávaro (sem bebidas) em Munique; 
· 1 jantar (sem bebidas) em Zermatt; 
· 1 jantar (sem bebidas) em St. Moritz; 
· Acompanhamento de guia local em espanhol durante todo o roteiro na Alemanha (motorista-guia para grupos com menos de 8 pessoas; 
· Acompanhamento de guia local bilingue espanhol/inglês durante o roteiro na Suíça, do 9º ao 14º dia; 
· Traslado de chegada em Frankfurt; 
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· Entradas nos castelos de Heidelberg, Neuschwanstein e Linderholf; 
· Subida em teleférico ao Monte Titlis; 
· Viagem em trem (2ª classe com reserva de lugares) de Munique a Zurique, sem acompanhamento de 
guia local; 
· Visita a fábrica de relógios de cuco; 

· Visita a fazenda na Floresta Negra com degustação de queijos; 
· Visita e excursões segundo o programa; 
· City tour regular em Zurique com guia local de idioma espanhol e inglês, inclusive passeio pelo Lago de Zurique (sem guia);  
 
Não Inclui 

- Passagens aéreas e suas taxas; 
- Taxas de turismo de entrada/saída cobradas localmente; 
- Taxas governamentais locais cobradas através dos hotéis; 
- Gorjetas a guias, motoristas, garçons, tripulação de navios; 
- Refeições e bebidas não mencionadas como incluídas; 
- Documentação pessoal (passaporte, vistos, etc); 
- Despesas de maleteiros; 
- Despesas de caráter pessoal, tais como telefonemas, lavanderia, utilização de frigobar, excesso de bagagem, etc; 
- Seguro assistência saúde/bagagem; 
- Qualquer item não mencionado como incluído; 
- Qualquer item mencionado como sugerido ou opcional. 

 
Opcional 
· Cartão de assistência Gta Euromax 

 
Observação 
- Preços válidos para mínimo de 2 pessoas viajando juntas. 
- Acompanhamento de motorista-guia para saídas com menos de 8 pessoas. 
- Em períodos de feiras, congressos ou eventos especiais, a hospedagem poderá ser alterada para os arredores das 
cidades visitadas. As visitas e excursões programas não serão afetadas. 

 
Hotéis Previstos 
 

Frankfurt: Movenpick Frankfurt City 4* 

Floresta Negra: Best Western Hotel Hofgut Sternen 3* Superior 

Kempten: BigBox Hotel 4* 

Innsbruck: Hotel Grauer Bär 4* 

Munique: Hotel Holiday Inn Munich City Center 4* 

Zurique: Swissotel Zurich 4* 

Interlaken: Hotel Interlaken 4* 

Genebra: Hotel Ramada Encore 4* 

Zermatt: Hotel Alex 4* 

Lugano: Grand Hotel Eden 4*  

St Moritz: Hotel Schweizerhof 4* 

 

Noites Extras 

 

Noites Extras (Preços por pessoa em € (EUROS) / por noite, incluindo café da manhã) 

FRANKFURT  

Movenpick Frankfurt City 

Individual = € 145 

Duplo = € 75 

Triplo = € 70 

01 de Abril a 31 de Agosto 2018 

ZURIQUE  

Swissotel 

Individual = € 285 

Duplo = € 165 
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Triplo = € 165 

01 de Abril a 31 de Agosto 2018 

 

Nota: Em caso de noites extras reservadas, os traslados NÃO estarão incluidos, deverão ser solicitado. 

Validade: Abril a Agosto 2018. 

Todos os preços estão sujeitos à alteração sem prévio aviso em função de oscilações cambiais. Deste modo, os preços definitivos serão 

informados juntamente com a confirmação dos serviços e serão válidos para pagamento imediato. 
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