
 

Programa Terrestre Suíça – Queijo & Chocolate 
Um Programa Especial para Famílias 

Vigência: 01 Novembro 2019 a 01 Abril 2020 
 

Dia 01 – Zurique / Genebra 
Chegada no Aeroporto de Zurich e retirada de 

documentos de viagem no guichê da SBB no 

aeroporto e viagem de trem para Genebra. 

Chegada em Genebra e traslado privado ao 

hotel selecionado. Acomodação. 

 

Dia 02 – Genebra / Montreux 
Café da manhã no hotel. Pela manhã desfrute 

de um city tour a pé pelo centro de Genebra. 

Esta excursão de 2 horas passará pelos bairros 

internacionais da cidade e suas principais 

atrações turísticas como a bela fonte do Lago 

de Genebra (Jet d‘Eau) e o maravilhoso 

Relógio de Flores. Após o passeio você 

experimentará um fondue de queijo em um 

restaurante típico acompanhado de uma taça 

de vinho ou água. Retorne ao hotel por conta 

própria. À tarde, traslado do hotel para a 

estação central e viagem ao longo do 

impressionante Lago Léman até Montreux. 

Conhecida mundialmente por seu festival de 

música Jazz, está localizada às margens do 

Lago Léman. Um passeio ao longo do calçadão 

de Montreux é uma atividade essencial para 

todos os visitantes. Acomodação. 

 

Dia 03 – Montreux / Gruyére / 

Montreux 
Café da manhã no hotel. Pegue o trem 

panorâmico de Montreux à Montbovon (saída 

prevista para às 09:44h). Depois, continue até 

a fábrica de queijo “La Maison du Gruyère“ 

onde aprenderá tudo sobre a produção do 

famoso queijo Gruyères. Prosseguimento de 

visitas a cidade medieval de Gruyères com a 

oportunidade de conhecer o castelo bem 

preservado. Continuação para o lendário 

“Maison Cailler“em Broc onde serão 

apresentados os segredos da fabricação do 

chocolate e será possível ter uma experiência 

de degustação de chocolate. Retorno a 

Montreux de trem. Acomodação. 
 

Dia 04 – Montreux / Interlaken / 

Lucerna 
Café da manhã no hotel. Deixamos para trás a 

Riviera Suíça e passamos com o trem Golden 

Pass Line pelo mundo alpino de Oberland 

Bernés via Zweisimmen e Interlaken em 

direção a Lucerna. A viagem oferece vistas 

espetaculares da paisagem suíça com 

inúmeros lagos e montanhas com o Rigi, 

Pilatus e os Alpes como plano de fundo. 

Lucerna é um dos destinos turísticos mais 

visitados da Suíça. Acomodação. 
 

Dia 05 – Lucerna / Chocolatier 

Aeschbach / Zurich 
Café da manhã no hotel. Pela manhã saída 

para visita ao “Mundo do Chocolate“na aldeia 

de Root com acompanhamento de um guia 

local. O “World of Chocolate“ fica a apenas 

10 minutos de trem de Lucerna. No tour de 

aprox. 1,5 horas será possível aprender tudo 

sobre o tema do chocolate e ao final se pode 

preparar sua própria barra de chocolate. Em 

seguida, viagem de trem para Zurique ou 

Genebra, onde sua viagem terminará. 

 
 Final de Serviços!!!! 

 

 

 
 



 
 

O Pacote Inclui: 
- Hospedagem em Apartamento Standard 

duplo nos hotéis da categoria selecionada. 

-  Café da manhã buffet em todos os hotéis. 

- Bilhete de trem Zurique - Genebra - 

Montreux - Lucerna - Zurique em 2a classe. 

- Bilhete e reserva de assentos no trem 

Montreux - Montbovon – Montreux.  

- Bilhete de trem Montbovon - Gruyeres - 

Broc - Montbovon (incluindo no “Fripass”).  

- Entradas a “Maison du Gruyères“ e loja de 

chocolates “Maison Cailler“ (incluindo no 

“Fripass”). 

- Traslados de chegada e saída em Genebra. 

- Um fondue de queijo + 1 taça de vinho, água 

ou uma outra bebida em restaurante típico de 

Genebra. 

-  Visita ao “Mundo do Chocolate“ em 

Aeschbach com guia local com duração de 3 

horas com entradas incluídas 
 

O Pacote Não Inclui: 
- Tkts Aéreos Internacionais e taxas de 

embarque. 

- Entradas e atividades não mencionadas no 

itinerário e gorjetas locais. 

- Refeições e Bebidas não mencionadas no 

itinerário. 

- Despesas pessoais, maleteiros nos hotéis e 

excesso de bagagem. 

- Guia acompanhamento durante o percurso. 
 

Hotéis Previstos ou Similares: 
Em Lucerna e Montreux os hotéis previstos 

ficam próximos da estação de trem, portanto, 

não há traslados incluídos. 
 

 

 

 

 

Datas de Saídas: 
Saídas Diárias entre 01 Novembro 2019 a 01 

Abril 2020. 
 

Valores de Pacote Terrestre Por 

Passageiro em Euros:  
 

Base Mínimo 02 Passageiros 

Hotéis 3* - EUR 1.625,00 Por Passageiro para 

acomodação em Apartamento Duplo Standard. 

Hotéis 4* - EUR 1.819,00 Por Passageiro para 

acomodação em Apartamento Duplo Standard. 

 

Base Mínimo 04 Passageiros 

Hotéis 3* - EUR 1.349,00 Por Passageiro para 

acomodação em Apartamento Duplo Standard. 

Hotéis 4* - EUR 1.545,00 Por Passageiro para 

acomodação em Apartamento Duplo Standard. 
 

Base Mínimo 06 Passageiros 

Hotéis 3* - EUR 1.249,00 Por Passageiro para 

acomodação em Apartamento Duplo Standard. 

Hotéis 4* - EUR 1.449,00 Por Passageiro para 

acomodação em Apartamento Duplo Standard. 
 

Suplemento para Acomodação em Single 

3* - EUR 279,00 Por Passageiro 

4* - EUR 259,00 Por Passageiro 

 

Suplemento para Reservas de Trens em 1ª 

Classe - EUR 129,00 Por Passageiro 
 

Observações: 
- Reservas sujeitas a disponibilidades e tarifas 

sujeitas a variações sem aviso prévio.  

- Programa válido para o mínimo de 02 

passageiros viajando em conjunto. 

- A partir de 08 Passageiros favor solicitar tarifas. 

- Poderão haver suplementos para perídos de 

feiras, congressos, festas locais ou eventos 

especiais. 

- Atividades sujeitas a alterações em razão de 

datas festivas e condições metereológicas. 
 


