6 DIAS

IMPERDIVEIS

SUÍÇA DE SONHO

TUDO INCLUÍDO

2022

CONFORME PROGRAMA

Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

LAGOS, VALES, CATARATAS, MONTANHAS

Data de Partida
08, 15, 21
07, 13
03, 10
07, 13, 19
05, 11

saídas

PORTO
LISBOA

MONTANHA DE STANSERHORN

SCHAFFHAUSEN (Cataratas do Reno)
, STEIN AM RHEIN,
ZURIQUE, LUCERNA, STANS, INTERLAKEN, FRIBOURG,
GRINDELWALD, GSTAAD, MONTREUX, GENEVE

Viagem organizada por Tourland Portugal Operador de Turismo Lda. RNAVT 3864 www.tourlandportugal.com / geral@tourlandportugal.com

CRUZEIRO NO LAGO THUN
PASSEIO EM TELEFÉRICO PANORÂMICO
VIAGEM EM FUNICULAR DE MADEIRA DE 1900
TOUR EM TREM TURÍSTICO
INDESCRITIVEL VIAGEM EM COMBOIO PANORÂMICO
PELOS ALPES SUIÇOS

1º DIA - PORTO e LISBOA, ZURIQUE
Comparencia no aeroporto 02h00 antes da partida.
Formalidades de embarque e partida em voo TAP com destino a
ZURIQUE (Porto via Lisboa). Chegada, desembarque e
transporte ao centro da cidade, nas margens do Lago de
Zurique, onde o nosso guia orienta passeio a pé pela
Banhfstrasse, porta do Landesmuseum, passamos uma ponte
sobre o rio Limmat para chegar à Walche Platz, subimos à
Hirschen Graben, Miradouro, descida à Kunstlergasse, e
entrando na parte antiga da cidade, atravessamos
Neumarktgasse até à Catedral e General Guisa-Quai. Após a
visita, prosseguimos para os arredores de Zurique, onde se
localiza o hotel.
Check-in Jantar e alojamento em quarto standard em hotel
****

STEIN AM RHEIN

2º DIA - SCHAFFHAUSEN, CATARATAS DO RENO, STEIN
AM RHEIN

Saída após o pequeno-almoço, para excursão até
SCHAFFHAUSEN, onde o nosso guia orienta passeio a pé pela
cidade velha de ricas casas decoradas com janelas de vidro
e as fachadas pintadas, e ao centro admiramos a imponente
fortaleza de Munot. Deixamos a cidade e percorrendo cerca de
4km chegamos a RHEINFALLS (Cataratas do Reno) a atração
turística mais visitada da Suiça. Enormes massas de água
caem nas rochas ao longo de uma largura de 150m. Entrada no
parque incluído, onde pode percorrer os vários miradouros e
o elevador panorâmico. Após a visita, partimos para STEIN AM
RHEIN. Almoço no percurso. O nosso guia orienta passeio
pedonal pelo encantador centro histórico desta charmosa
cidade à beira do Reno, formado por casas medievais de
enxaimel com as fachadas pintadas, que lhe da um ar
colorido e especial, tornando-a uma das mais belas cidades.
Terminada a visita regressamos ao hotel. Jantar e alojamento.

CATARATAS DO RENO

3º DIA - LUCERNA, STANS (VIAGEM À MONTANHA DE
FUNICULAR E TELEFÉRICO), MEIRINGEN

Após o pequeno-almoço, deixamos o hotel para nos dirigirmos a
LUCERNA. Nas margens do Lago dos Quatro Cantões, rodeadas
de verdejantes montanhas, é uma cidade de grande beleza. O
nosso guia orienta passeio a pé pelo pitoresco centro histórico,
admirando a Ponte da Capela (ícone da cidade), Igreja dos
Jesuítas, Praça do Mercado e a Câmara Municipal.
Continuação para STANS, uma pitoresca cidade localizada entre o
Lago Lucerna e as Montanhas. Almoço. Depois, vamos a bordo
de um antigo FUNICULAR DE MADEIRA, para realizar um
agradável passeio através de prados floridos, seguido de ingresso
em TELEFÉRICO ABERTO (o 1º no Mundo), onde realizamos
um deslumbrante passeio subindo à Montanha de Stanserhorn.
Cenário indescritível, paragem para fotos. Terminado o passeio,
prosseguimos
para a região de MEIRINGEN. Checkin Jantar e alojamento em quarto standard em hotel * * * sup.

TELEFÉRICO ABERTO

6º DIA - GENEVE, LISBOA e PORTO

Deixamos o hotel após o pequeno-almoço, para realizar
visita panorâmica a GENEVE, admirando o edifício da Câmara
Municipal, o Palácio das Nações Unidas e o belo Jardim
Inglês onde se encontra o célebre relógio florido. Na parte
antiga da cidade, percorremos a pé a Rua Etienne Dumond,
admirar a Catedral de São Pedro e a Praça Bourg-de-Four.
Almoço local. Em hora a indicar, o transporte ao aeroporto.
Formalidades e partida no voo TAP com destino a LISBOA.
Clientes do Norte, continuação em voo TAP para a cidade do
PORTO.
Viagem organizada por Tourland Portugal Operador de Turismo Lda. RNAVT 3864 www.tourlandportugal.com / geral@tourlandportugal.com

LAGO DE ZURIQUE

4º Dia - INTERLAKEN, GRINDELWALD, ENCANTADOR
CRUZEIRO NO LAGO THUN

Após o pequeno-almoço, saímos para INTERLAKEN, localizada
na Suiça central, entre os maravilhosos Lago de Thun e o Lago
de Brienz é uma cidade apaixonante, que oferece paisagens de
sonho. Subida a GRINDELWALD a melhor região dos Alpes
Suiços, com glaciares, fontes e lagos e onde se localiza a
montanha de First (paragem para fotos e visitas de índole
pessoal). Almoço no percurso. Em INTERLAKEN realizamos
durante a tarde, um encantador Cruzeiro no Lago Thun (1ª
classe) de Interlaken a Thun.
Regresso ao hotel, jantar e alojamento.

GRINDELWALD

Partida

CRUZEIRO NO LAGO THUN

5º DIA - FRIBOUG, VIAGEM DE COMBOIO PANORÂMICO,
MONTREUX, LAUSANNE

Deixaremos o hotel após o pequeno-almoço, para nos dirigirmos a
FRIBOUG. Cidade de ruas calcetadas, casas góticas bem
preservadas e numerosas fontes. À chegada, vamos a bordo do
TREM TURÍSTICO para realizar uma bela visita panorâmica da
cidade, com paragem junto à Catedral de St. Nicolas, para fotos.
Continuamos por GRUYÈRE, localidade do fabrico do tradicional
queijo Gruyère de qualidade reconhecida, para chegar a GSTAAD.
Almoço. Seguimos a bordo do COMBOIO PANORÂMICO (em 1ª
classe) para realizar uma indescritível
viagem pelas
deslumbrantes paisagens alpinas da Suiça Francesa, passando
por Sannen e Châteaux d´Oex, até MONTREUX. Desembarque,
continuação da viagem no nosso autocarro, e contemplando
maravilhosas paisagens chegamos a LAUSANNE ou GENEVE
Check-in em hotel * * * sup Jantar e alojamento.

Preço por pessoa
em quarto duplo

Junho

1.670€

Julho, Agosto, Setembro

1.720€

Outubro

1.595€

Suplemento em quarto individual

225€

TUDO INCLUÍDO CONFORME PROGRAMA
Inclui a viagem de avião voos TAP com direito a uma mala
de porão por pessoa ate 23kg, guia oficial Português, circuito
em autocarro de turismo, estadia de 5 noites de hotel,
todas as refeições desde o jantar do 1º dia ao almoço
do 6º dia, entrada no Parque das Cataratas do Reno,
passeio em Trem Turistico em Friboug, viagem em Comboio
Panorâmico (em 1ª classe), passeio de Funicular em Stans,
viagem em Teleférico aberto (o 1º do mundo) à montanha
de Stanserhorn, Cruzeiro no Lago Thun (em 1ª classe), seguro
de viagem, taxas de aviação, city tax e taxas de turismo
- Não inclui bebidas às refeições.

