
Suíça Mágica 
 

 

Dia a Dia 

1º dia - Zurique 

Ao chegar em Zurique, transporte ao Hotel . 

2º dia - Zurique 

Pela manhã visita panorâmica em Zurique para ver seus principais monumentos e roteiro ao 

longo da rua Höhenstraße, a qual oferece vistas maravilhosas dos Alpes e do Lago de Zurique. 

Parada em Rapperswil, a cidade das rosas. No caminho de volta a Zurique uma viagem linda 

em cruzeiro pelo Lago de Zurique lhe espera (sem guia acompanhando). Chegada a Zurique-

Bürkliplatz e retorno ao hotel por conta própria. Hospedagem. 

3º dia - Zurique / Lucerna / Monte Titlis / Interlaken 

Partida a Lucerna. Curta visita pela cidade e tempo livre para passear. Ao meio-dia 

continuamos a Engelberg. Visita ao Monte Titlis e ao seu glaciar com o teleférico giratório 

Rotair. Numa altura de 3.020 m, o visitante desfruta de uma vista panorâmica espetacular dos 

Alpes Centrais. Pela tarde, continuação a Brienz e visita aos talhadores de madeira. 

Continuação a Interlaken, chegando no pé da montanha Jungfrau. Hospedagem. 

4º dia - Interlaken  / Berna / Gruyeres / 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. 

5º dia - Genebra / Montreux / Zermatt 

Durante a visita panorâmica de Genebra, você 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 a Zermatt, localizada ao pé do impressionante 

Monte Cervino. Jantar e hospedagem. 

6º dia - Zermatt / Passo do Nufenen / Zurique 

Manhã livre para passear ou participar de uma excursão opcional ao pico Gornergrat. Pela 

tarde, retorno a Täsch para embarcar no ônibus em direção ao impressionante Passo do 

Nufenen até Airolo. Retorno a Zurique de trem ou ônibus (sem guia). Chegada a Zurique por 

volta das 18h30, estação ferroviária central ou Hotel. 

7º dia - Zurique / Brasil 

Café da manhã no hotel. Em horário pré-determinado, transporte ao aeroporto para 

embarque com destino ao Brasil.  


