SUIÇA – O PAÍS DOS ALPES
Genebra, Lausanne, Zermatt, Interlaken, Lucerna, Zurique,
Cataratas do Reno, Berna, Montreux, Genebra

16 a 28 de Julho de 2020
Programação:
(16/07 – Quinta-feira) Recife – Às 19h apresentação do grupo no Aeroporto Internacional dos Guararapes /
Gilberto Freire no Recife para embarque às 22h e 45 min. No vôo da TAP Nº 12 com destino a Lisboa.
1° DIA (17/07 – Sexta-feira) RECIFE / LISBOA – Previsão de chegada às 10h e 10min. Recepção, tramites de
imigração e traslado ao hotel onde faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) no Hotel
Alif Campo Pequeno – Avenida João XXI,
80. Pernoite
2° DIA (18/07 - Sábado): LISBOA / GENEBRA – Às 11h acerto de extras no hotel e saída com destino ao
Aeroporto Internacional de Lisboa onde embarcaremos às 15h e 10min. no voo Easyjet 1446 com destino à
Genebra – Suíça. Previsão de chegada às 18h e 35min. Recepção, tramites de imigração e traslado ao Hotel
Adagio Genevé – Avenue du Mont Blanc, F-01710 Thoiry. Pernoite
3° DIA (19/07 - Domingo) GENEBRA – Dia livre para atividades independentes. Pernoite
4° DIA (20/07 – Segunda-feira) GENEBRA / LAUSANNE / ZERMATT – Café da manhã. Acerto de extras no
hotel e saída com destino à Lausanne, viajando as margens do Lago Léman, chegaremos a cidade sede do
Comitê Olímpico Internacional, onde iremos fazer visita panorâmica ao Museu Olímpico, Catedral Gótica, Palácio
de Rumin, entre outros. Almoço (Incluso no pacote). Em seguida, prosseguiremos viagem com destino à
região de Zermatt / Tasch onde faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) no Hotel
Tascherof – Bahnhofplatz – CH 3929. Jantar (Incluso no pacote). Pernoite
5° DIA (21/07 – Terça-feira) ZERMATT / INTERLAKEN - Café da manhã. Acerto de extras no hotel e embarque
em Tash com destino à Zermatt - Santuário dos Alpes Suiço, conhecido pela estação de esqui rodeada de picos
que superam os 4.000m de altitude. Como opcional, sugerimos passeio ao Gornergrat a 3.089m de altitude com
uma espetacular vista do mítico Cervino, do Monte Rosa e do Pico Dufour. Após passeio, continuaremos viagem
à Interlakem – considerada a meca do turismo suíço, situada entre 2 lagos com fantásticas vistas das montanhas.
Ao chegarmos a Interlakem faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) no Carlton
Europe Hotel, Hoheweg 92-94. Jantar (Incluso no pacote).
6° DIA (22/07 – Quarta-feira) INTERLAKEN - Café da manhã. Dia livre para atividades independentes –
Sugerimos ao grupo, tour opcional à Lauterbrunnen e Grindelwald, onde teremos a oportunidade de irmos até
Jungfra-joch – O topo da Europa. Retorno ao Carlton Europe Hotel. Jantar (Incluso no pacote). Pernoite
7° DIA (23/07 – Quinta-feira) INTERLAKEN / LUCERNA / ZURIQUE - Café da manhã. Acerto de extras no hotel
e saída com destino à Zurique – Suíça. No trajeto, faremos visita a cidade de Lucerna, às margens do Lago 4
Cantões, que apesar do tempo, conservou o estilo medieval de seus edifícios, praças e ruelas. Na oportunidade,
teremos tempo livre para compras de artesanato local. Continuaremos viagem até Zurique onde visitaremos o
Bahnhofstrasse, colina Lindnhof “Shipfe” – O antigo bairro dos pescadores e Rathaus-Brucke, ponte mais antiga
da cidade. Acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) no A-já Resort Zurich,
Vulkanstrasse 108b – CH 8048. Jantar (Incluso no pacote). Pernoite
8° DIA (24/07 – Sexta-feira) ZURIQUE / CATARATAS DO RENO / BERNA - Café da manhã. Acerto de extras
no hotel e saída com destino à Berna – Capital da Suíça. No trajeto, faremos passeio de barco em Schaffhausen
para contemplarmos as belezas das Cataratas do Reno, considera a maior cachoeira plana da Europa, atração

interessantíssima para se visitar num roteiro a Suíça. Almoço (Incluso no pacote). Após passeio,
seguiremos viagem com destino à Berna, capital do país e umas das cidades mais bem conservadas da Europa.
Acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) no Hotel Ambassador Spa, Seftigenstrasse
99 – CH 3007. Jantar (Incluso no pacote). Pernoite
9° DIA (25/07 - Sábado) BERNA / MONTREUX / GENEBRA - Café da manhã. Acerto de extras no hotel e saída
com destino à Genebra – Suíça. No trajeto, passaremos por Montboyon onde embarcaremos em Trem “Golden
Pass” para Montreux passando por idílicas paisagens alpinas. Almoço (Incluso no pacote). Em seguida,
prosseguiremos nosso trajeto à Genebra – Sede das Nações Unidas onde no seu centro histórico se destaca a
Catedral de São Pedro, Monumento a reforma, a Praça de Four e a Câmara Municipal. Acomodação no NH
Genevé Airport Hotel, Avenida de Mategnin 21 – CH 1217. Jantar (Incluso no pacote).
10° DIA (26/07 - Domingo) GENEBRA - Café da manhã. Saída para city tour em Genebra, considerada uma
cidade internacional. Nesse dia, visitaremos a área internacional onde conheceremos o CERN (Organização
Europeia para pesquisas nucleares), Museu Internacional da Cruz Vermelha – organismo internacional
humanitário que não está vinculado a nenhum país em especifico e conta com o engajamento de voluntários do
mundo todo – Palácio das Nações, Edifício Sede das Organizações das Nações Unidas (ONU), Praça das Nações
e “Broken Chair”. Retorno ao hotel no final da tarde. Pernoite
11° DIA (27/07 – Segunda-feira) GENEBRA – Café da manhã. Saída para city tour na parte antiga de Genebra
onde conheceremos a Ponte Du Mont Blanc e Lago de Genebra, (Dependendo das condições climáticas
poderemos fazer um passeio de barco – Opcional não incluso – pelo Lago de Genebra), Jardim Inglês e Relógio
de Flores, Jato D’água, Catedral de Saint Pierre, Praça Bourg-de-four, Prefeitura, entre outros. Retorno ao hotel
no final da tarde. Pernoite
12° DIA (28/07 – Terça-feira) GENEBRA / LISBOA / RECIFE - Café da manhã. Às 9h acerto de extras no hotel
e saída com destino ao Aeroporto Genevé-Cointrin em Genebra onde embarcaremos às 11h e 30min no voo
Easyjet 1445 com destino à Lisboa - Portugal. Previsão de chegada às 13h 05min. Tempo em conexão e
reembarque às 17h e 10min no voo TAP TP 00011 com destino à Recife – Brasil. Previsão de chegada às
20h e 50min. FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS
NOSSO PACOTE INCLUI:

•
•
•
•
•

Circuito Travel Europe;
Visitas panorâmicas nos trechos
mencionados em roteiro;
Guia acompanhante e local para Tour
nas cidades;
Traslados de chegada e saída;
Hospedagem nos hotéis mencionados
em roteiros com 9 refeições inclusas;

•
•

Bolsa de Viagem da Caravana Tur;
Seguro Viagem.

NOSSO PACOTE NÃO INCLUI:

•
•
•

Refeições e passeios não mencionados
no programa;
Qualquer serviço não mencionado
acima;
Vistos, caso necessário.

VALOR POR PESSOA PARTE AÉREA VOANDO TAP (sujeito a reajuste sem prévio aviso):

•

U$ 1.500,00 (Um mil e Quinhentos dólares) parcelado em até 10 vezes nos cartões Visa ou
Mastercard.

FORMA DE PAGAMENTO PARTE TERRESTRE:

•
•

Em apto duplo: R$ 9.500,00
Parcelado em 10X de R$ 950,00 no cheque ou nos cartões Visa, Mástercard e Hiper;
OUTRAS INFORMAÇÕES COM A:

CARAVANA TURISMO / Alfredo de O. Guimarães Viagens.
Avenida Conde da Boa Vista, n.º 1016, loja 02 – Recife - PE (81) 3221.4957 / 9.9645-2945(ZAP) / 9.9442-9182(ZAP).

Site: www.caravanaturismo.com.br / E-mail: comercial@caravanaturismo.com.br

