
50 PANAVISIÓN

DIA 1 (sábado) BRASIL - GENEBRA
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarque em um avião para Genebra. Noite a bordo.

DIA 2 (domingo) GENEBRA
Chegada e traslado ao hotel. Jantar no restaurante. 
Hospedagem.

DIA 3 (segunda-feira) GENEBRA - ANNECY -  
GENEBRA
Buffet de café da manhã. Visita panorâmica da ci-
dade de Genebra com guia local, a mais cosmopolita 
da Suíça. Conserva uma cidade antiga e interessante 
em que se destaca a catedral gótica de São Pedro, o 
monumento da Reforma, a Bourf Square de quatro, 
a prefeitura, sua rampa de paralelepípedos e os vel-
hos cartazes. Almoço no restaurante. Partida para 
Annecy, a chamada “Veneza dos Alpes”, o lago, suas 
labirínticas ruas e canais que percorrem o centro 
histórico de Annecy dá um caráter especial à cidade. 
Visita panorâmica do seu lago e do seu centro histó-
rico. Tempo livre e retorno para Genebra. Jantar no 
hotel e hospedagem.

DIA 4 (terça-feira) GENEBRA - CHAMONIX -  
GENEBRA
Buffet de café da manhã. Partida para a bela cidade 
de Chamonix, na base do cume mais alto e mais 
espetacular da Europa, o Mont Blanc. Visita de Cha-
monix. Em qualquer canto de Chamonix você pode 
respirar uma atmosfera muito cosmopolita. Subida 
opcional para Mont Blanc. Almoço e retorno para 
Genebra. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 5 (quarta-feira) GENEBRA - LAUSANNE – 
GRUYERES - ÁREA DE BERNA: dia completo  
com almoço
Buffet de café da manhã. Partida para Lausanne 
e visita à cidade. Continuação da viagem para a fa-
mosa cidade de Gruyeres, um dos mais populares na 

Suíça e que dá nome a um dos seus famosos quei-
jos. Chegada e tempo livre. Almoço. Seguimos para 
Berna, capital da confederação Helvética, conside-
rada como uma das cidades mais bem preservadas 
da Europa. Chegada e vista panorâmica da cidade 
cujo centro histórico é declarado Patrimônio Cultu-
ral da Humanidade, onde podemos contemplar seus 
mais de 8 kms de arcadas, a catedral, a prefeitura, 
a torre do relógio, o poço dos ursos, etc. Jantar no 
hotel e hospedagem.

DIA 6 (quinta-feira) BERNA - INTERLAKEN -  
ÁREA DE ZURIQUE
Buffet de café da manhã. Partida para Interlaken, ci-
dade localizada nos pés dos Alpes Berneses, entre os 
lagos de Thun e Brienz e ao pé dos picos imponentes 
Eiger, Mönch e Jungfrau. O imponente volume do Jun-
gfrau reflete-se nas águas do lago que banha a cidade. 
Almoço no restaurante. Como opção, faça uma su-
bida ao Jungfrau, pico mais alto do maciço montan-
hoso de mesmo nome. Continuação da viagem para a 
área de Zurique. Jantar no hotel e acomodação

DIA 7 (sexta-feira) ÁREA DE ZURIQUE-LUCERNA- 
CATARATAS DE TRUMMELBACH-  
ÁREA DE ZURIQUE
Buffet de café da manhã.. Partida para Lucerna e vi-
sita panorâmica da bela cidade medieval de Lucerna, 
as margens do Lago Lucerna, em que se destaca a 
Ponte da Capela, a Torre da Água e o “Leão Agoni-
zante” “Esculpido diretamente na rocha viva, na 
memória dos heróis suíços. Almoço no restaurante. 
Partida para o Vale Lauterbrunnen para conhecer as 
cataratas interiores de Trummelbach que com seus 
dez níveis de cachoeiras são as maiores cataratas 
subterrâneas da Europa. As cachoeiras começam 
a uma altura de 139,9 metros e projeto próximo 
20.000 litros de água por segundo. A área onde estão 
localizados também é conhecida como o “vale das 72 
cascatas “por causa do grande número de cachoei-
ras que abriga. Retorno para a área de Zurique. Jan-
tar em o hotel e hospedagem.

DIA 8 (sabado) ÁREA DE ZURIQUE -  
CATARATAS DO RENO - ÁREA ZURIQUE:  
dia inteiro com almoço
Buffet de café da manhã. Partida para Schaffhau-
sen, onde a natureza conseguiu uma síntese perfeita 
entre árvores, montanhas e riachos selvagens. Nós 
contemplaremos o rio Reno cai dos pontos de vista, 
cuja cachoeira é tão bonita quanto espetacular. Al-
moço no restaurante. Continuação da viagem para 
Zurique. Visita panorâmica da cidade de Zurique com 
guia local, onde encontraremos a Bahnhofstrasse, a 
principal e mais animada artéria de Zurique, o antigo 
bairro de marinheiros e pescadores “Schippe” ou a 
ponte mais antigo da cidade, o Rathaus-Brücke. Jan-
tar no hotel e hospedagem.

DIA 9 (domingo) ZURIQUE
Buffet de café da manhã. Na hora indicada, traslado 
para o aeroporto. Fim da viagem e nossos serviços.

ENCANTOS DA SUÍÇA
Genebra, Annecy, Chamonix, Lausana, Berna, Lucerna e Zurique

 pensão completa o meia pensão e visitas incluídas

• Panorâmicas com guia local de Genebra, Lausanne, Berna e Zurique.

• Visitas a Annecy, Berna, Lucerna, Gruyères e Interlaken.

• Excursão a Chamonix.

• Excursão às Cataratas do Reno.

• Cachoeiras subterrâneas de Trummelbach.

Hotés previstos o similares

Ginebra Crowne Plaza  4**** Ciudade

Nash Airport 4**** Ciudade

H. Inn Express Geneva 3*** Ciudade

Berna Mercure Plaza Biel  4**** Biel

Florida Biel 4*** Biel

Área Zúrich Ibis Style Basel 3*** Basilea

Holiday Inn Express 3*** Rümlang

Jet  Zurich 3*** Rümlang

Laussane

Genebra
Berna Lucerna

Zurique

Incluído no passeio

• Guia acompanhante e assistência desde a pri-
meira hora de chegada até o último dia.

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.

• Hotéis: 7 noites de estadia nos hotéis indicado 
ou similar, com banheira ou chuveiro.

• Refeições: 7 cafés da manhã, 6 almoços e 7 
jantares.

• Excursões de dia inteiro: 
Excursão a Lausanne, Gruyeres e Berna.  
Excursão às Cataratas do Reno e visita de 
Zurique

• Visitas panorâmicas e outras excursões: 
Panoramicas com guia local de Genebra, Lau-
sanne e Zurique. 
Visitas guiadas a Annecy, Berna, Lucerna, 
Gruyeres e Interlaken. Excursão a Chamonix. 
Quedas de Trummelbach.

• Entradas incluídas: Cachoeiras de Trummel-
bach.

• Ônibus de luxo para toda a viagem, incluindo 
todos os tipos de estacionamento, pedágios e 
autorizações da cidade.

• Serviço de áudio individual durante toda a 
viagem

• Seguro de viagem

Datas de saída

Junho 1 8 15 22 29

Julho 6 13 20 27

Agosto 3 10 17 24 31

Setembro 7 14

*Datas em negrito opera invertido.

Puente Chapel (Lucerna)

9  dias  ... a partir de  1.535 $ USA

Preços por pessoa em  $ USA

Em apartamento duplo ............................ 1.030

Suplemento apart. Individual ................... 325

Desconto média pensão  ........................... -155

Notas de interesse

• Buffet de café da manhã composto por café, chás de 
ervas sucos, queijo, presunto serrano / york, crois-
sants e pão.

i

Não incluído no passeio

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

com tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO


