Grand Tour da Suíça 2022

Partida: 17 / Setembro / 2022
Guia acompanhante desde o Brasil

Os Alpes Suíços são indescritíveis, com os seu picos
nevados, montanhas, vales, paisagens... Uma das
mais bonitas viagens contemplativas, a bordo dos famosos trens como Glacier Express, Bernina Express,
passando por pontes, túneis e por lindos vilarejos.
Um sonho de viagem !
1º Dia – 17 Set - Sab. - BRASIL - SUÍÇA
12h00 - Apresentação no terminal 3 de Guarulhos para embarque no voo TP-082 da TAP, com destino a Lisboa, com
partida prevista para 15h30.
2° Dia - 18 Set - Dom. - LISBOA - ZURICH
Chegada em Lisboa as 05h20 e conexão imediata com o voo
TP 9327 (08h45-12h25) Após Formalidades de imigração e
alfândega, recepção e traslado ao Hotel Central Plaza ou similar. Check in no horário regular do hotel.
Restante do dia livre.
3° Dia - 19 Set - 2ªf. - ZURICH - LUCERNA

Café da manhã e passeio panorâmico da cidade, passando
pelo Lago, Rio Limmat, Bahnhofstrasse, câmara municipal
etc. seguindo com destino a Lucerna. Chegada e acomodação no Hotel Radisson Blue ou similar.
Jantar no restaurante folclórico Stadtkeller Swiss.

4° Dia - 20 Set - 3ªf. - LUCERNA - INTERLAKEN
Após o café da manhã. Saída para city tour panorâmico por
Lucerna, cidade medieval as margens do Lago Quatro Cantões, conheceremos a praça do mercado, a Ponte Chapel, a
Paróquia Real, e as coloridas ruas de pedestres de Lucerna.
Tempo para almoçarem e a tarde continuação da viagem para Interlaken. Acomodação no Hotel Interlaken ou similar.

Lucerna

5° Dia - 21 Set - 4ªf. - INTERLAKEN - JUNGFRAUJOCH
Café da Manhã. Hoje conheceremos o icônico Jungfraujoch.
Embarcaremos no Trem Jungfrau, em Interlaken, com destino a mais alta Estação de trem da Europa, com seu museu
de gelo para admirar a neve nos cumes das montanhas,
mesmo durante o verão. Durante a visita os passageiros ganharão de brinde uma caneca do Jungfraujoch com um delicioso café. Finalizada a visita, regressaremos de Trem a Interlaken. Chegada acomodaçao.

Interlaken

6º Dia - 22 Set - 5ªf. - INTERLAKEN - BERNA - MONTREUX
Após o café da manhã. Partida para Berna, capital da nação,
onde faremos um breve passeio e continuamos com destino
a Montreux que combina a tradição da região da Suíça onde
se fala Alemão, com a região do lago Genebra onde se fala
Francês. Acomodação no Hotel Eurohotel Montreux ou similar. Restante do dia livre

Montre

7º Dia - 23 Set - 6ªf. - MONTREUX - GENEBRA
Após o café da manhã, partida para passeio a Peak Walk em
Diablerets e continuando para Genebra, cidade cosmopolita
conhecendo a Pont Du Mont Blanc, Place de Bourg de Four,
Monumento da Reforma, onde estão representados os protagonistas deste movimento político religioso (Calvin, Knox,
Cromwell), sede da ONU etc. Almoço. Tempo livre e retorno
a Montreux. Acomodação.

8º Dia - 24 Set - Sab. - MONTREUX - ZERMATT
Genebra

Zermatt

Café da manhã. Partida para Zermatt, localizada na base do
Matterhorn, a montanha das montanhas e que faz de Zermatt o principal destino de montanhistas da Suíça, local que
atrai esquiadores no inverno e alpinistas no verão. Esta belíssima e pitoresca vila ainda preserva muito do seu charme
original onde o trafego de veículos motorizados não são permitidos. Carros elétricos trafegam no verão e os trenós, no
inverno. Acomodação no Hotel Metropol & Spa Zermatt ou
similar.

9º Dia - 25 Set - Dom. -

ZERMATT

Café da manhã. Dia inteiramente live. Sugerimos um passeio
opcional a Gomergrant, subindo de trem até a altitude de
3.135m, apreciando a magnifica vista da Montanha Matterhorn, o mais famoso cartão postal da Suíça.
10º Dia - 26 Set - 2ªf. - ZERMATT - Trem Glacier Express - ST. MORITZ

Matterhorn

Café da manhã. Traslado a estação para embarque com
destino a St. Moritz no trem Glacier Express, um trem panorâmico que faz uma fantástica jornada pelos alpes, passando por 291 pontes, 91 túneis e dezenas de lindos vilarejos.
Apreciaremos a bordo um almoço de três prato (sem bebidas). Chegada a St. Moritz, a mais badalada estação de esqui do planeta. Traslado ao Hotel St. Moritz Schweizerhof
St. Moritz ou similar.
11º Dia - 27 Set - 3ªf. - ST. MORITZ - TIRANO - LAGO DE COMO LUGANO

St. Moritz

Café da manhã e traslado a estação, partiremos no trem panorâmico Bernina Express com destino a Tirano, no caminho
desfrutaremos de uma das mais belas viagens ferroviárias
do mundo, com o mais espetacular trem que cruza os alpes.
Após a chegada em Tirano, seguiremos em ônibus local que
é comum para todos os passageiros do trem a Lago di Como, com destino a Lugano localizada na parte mais italiana
da Suíça.
Chegada e acomodação no Park Hotel Principe Lugano ou
similar
12º Dia - 28 Set - 4ªf. - LUGANO - MILÃO

Bernina Express

Café da manhã. Saída com destino a Milão, chegada e passeio panorâmico pela cidade, passando pelo Castelo Sforzesco, GSempione Park, Via Dante, Plaza Corduzio, Galleria Vittorio Emanuelle, Piazza del Duomo, obra prima da arquitetura gótica italiana.
Acomodação no NYX Hotel Milan ou similar.
Restante do dia livre para aproveitar o famoso Quadrilátero
da moda e fazer algumas compras.

13º Dia - 29 Set - 5ªf. - MILÃO - BRASIL
Café da manhã. Manhã livre. Em horário conveniente, Traslado ao
aeroporto para embarque no voo TP 829 (20.30- 22.20) com conexão
imediata em Lisboa com o voo TP-087, partindo as 23h35 de regresso ao
Brasil.

14º Dia - 30 Set - 6ªf. - SÃO PAULO
Chegada prevista em Guarulhos 05h35, liberação após formalidades de imigração e alfandega.
Lago de Como

Preços por pessoa - aérea e terrestre em US$:
Em Apto Duplo

US$ 6.690,00

Adicional Single

US$ 1.580,00

Desconto triplo

US$ 100,00

Consultem parcelamento até 12x . Calculado em abril, para grupo de 15 passageiros, sujeitos a alterações

REQUER:
- Passaporte válido no mínimo 6 meses durante a viagem, com algumas páginas em branco
- Certificado internacional de vacinas contra Covid-19 e teste RT-PCR negativo
- Seguro viagem emergencial Schengen (incluso)
- Nacionalidade Japonesa, Europeia e demais estrangeiros, devem levar o RNE original válido
ou validade indeterminada para apresentar nos aeroportos de retorno ao Brasil

SERVIÇOS INCLUIDOS:
- Passagem aérea TAP em classe econômica: São Paulo-Zurich x Milão-São Paulo, com direito a
1 mala de 23 kg. (157 cm com as rodas) e 1 bagagem de mão cada (115 cm) de até 10kg.
- Durante a excursão somente 1 mala por pessoa, devido a capacidade do bagageiro.
- Seguro-viagem emergencial com cobertura até US$ 75.000,00 e cobertura Covid de US$
20.000,00 (até 85 anos). Seguro parcial para cancelamento de viagem em caso de emergên
cia familiar. Veja condições: www.gtaassist.com.br/condicoes-gerais/condicoes-gerais-gta.pdf
- Traslados, passagens de trens, ingressos, passeios em ônibus privado com guia em Português ou
Espanol.
- Hospedagem em hotéis de primeira com café da manhã diariamente
- 2 almoços e 1 Jantar sem bebidas
SERVIÇOS NÃO INCLUIDOS:

- Passagens doméstica do Brasil., limite de bagagem conforme a tarifa paga.
- Taxas de aeroportos: aproximadamente US$ 95,00.
- Despesas de documentação: passaporte, vistos, vacinas, teste RT-PCR, etc.
- Taxa de hotelaria ou taxa resort se houver, devendo ser pago localmente.
- Despesas de caráter pessoal, como bebidas, excesso de bagagem,
- Passeios e serviços mencionados como sugestão ou opcional,
- Gorjetas a guias, motoristas, às camareiras e carregadores.
- Demais itens ou serviços não mencionados.
NOTA: A viagem poderá ser adiada caso as fronteiras venham a fechar devido ao Corona vírus
ou por outros motivos que inviabilizem a viagem.
conforme especificado em nosso contrato, passeios podem não ser na ordem descrita e pode
ser substituído devido a imprevistos alheio ao nosso controle, em função do clima, greves,
folgas, reformas, congestionamentos etc.
Assentos nos voos são designados por bloco por ser tarifa de grupo. Sempre são solicitados
para acomodar casais e amigos juntos, no entanto pode não ocorrer, o mesmo acontece com
assentos no corredor ou janela. Sugerimos comprar assentos assim que emitirmos as passagens para evitar este desconforto. Reservas na classe econômica premium ou executiva, faremos individualmente com assentos.
Voos, programa, valores e informações vigentes em abril 2022, sujeitos a atualizações.
Condições gerais e contrato no site: www.tabitours.com.br

Para maiores informações e reservas, consultem sua agencia de viagem:

