
Velho Mundo – Queijo e Chocolate 

5 dias / 4 noites 

 

 
 
O país do queijo, do chocolate, e dos trens. Por 
que não aproveitar o melhor que a Suíça tem a 
oferecer em uma única viagem? Aproveite a linda 
vista no Trem Panorâmico de Chocolate, e 
conheça algumas das fábricas de queijo e 
chocolate mais bem conceituadas do mundo. De 
Genebra a Lucerna, desfrute da viagem mais 
deliciosa de todas! 
 
A partir de 

EUR 1.875,00 por pessoa em base dupla com 
café da manhã 
 
 
 
 
 
 

Destaques: 

 

 Welcome Secret; 

 Conheça Genebra, a maior cidade da 
Suíça francesa; 

 Descubra Lucerna, a charmosa cidade 
histórica; 

 Viaje no famoso Trem Panorâmico de 
Chocolate; 

 Visite a icônica queijaria “Maison Du 
Gruyères”; 

 Conheça a chocolateria Maison Cailler; 

 Visite o Mundo de Chocolate na aldeia de 
Root; 

 Desfrute de um fantástico fondue de 
queijo em um restaurante típico. 

 
 

  



  DAY BY DAY 

1° dia – Zurique > Genebra 

Traslado privado do aeroporto de Zurique a estação de trem e viagem a Genebra. Ao chegar, 

traslado privado para seu hotel. 

 

2° dia – Genebra > Montreux 

Após o café da manhã, desfrute de um passeio a pé pelo centro de Genebra. Neste tour de 

duas horas, visitará os bairros internacionais de Genebra e as principais atrações turísticas da 

cidade, como a bela fonte do Lago de Genebra (Jet d‘Eau) e o maravilhoso Relógio de Flores. 

Após o passeio, experimentará um fondue de queijo em um restaurante típico acompanhado de 

uma taça de vinho ou água. Retorno 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. 

 

3° dia – Montreux > Trem de chocolate à Gruyére > Montreux 

O trem panorâmico te levará de Montreux a Montbovon. Daqui a viagem continua em ônibus até 

a fábrica de queijo “La Maison Du Gruyère”, onde aprenderá tudo sobre a produção do famoso 

queijo Gruyères. Depois, visita à cidade medieval de Gruyères com a oportunidade de conhecer 

seu magnífico castelo. Continuação para a lendária fábrica de chocolate “Maison Cailler“ em 

Broc. Lá será apresentado os segredos da fabricação do chocolate e poderá fazer uma 

degustação. Regresso a Montreux. 

 

4° dia – Montreux > Interlaken > Lucerna > Golden Pass Line 

Deixará para trás a Riviera Suíça e passará com o trem Golden Pass Line pelo mundo alpino de 

Oberland Bernés. Via Zweisimmen e Interlaken, você chegará à Lucerna. A viagem oferece 

vistas espetaculares da paisagem suíça com inúmeros lagos e montanhas, como Rigi, Pilatus e 

os Alpes como plano de fundo. Lucerna é um dos destinos turísticos mais visitados da Suíça. 

 

5° dia – Lucerna > Chocolatier Aeschbach>Zurique 

A cidade de Gruyéres é conhecida pela produção de queijo Gruyère, um dos queijos mais 

apreciados na Suíça. Visite os vilarejos pitorescos de Gruyères e Broc. Neste último vilarejo, 

encontrará a Maison Cailler que produz um dos chocolatesmais deliciosos do mundo. A cidade 

encantadorade Montreux está localizada às margens do lago. Desfrute de um passeio no lago 

com vista aos Alpes. Visita do belo castelo de Chillon, fotos do qualirão encontrar em cada 

calendário da Suíça. 

 

  INCLUI 



 Welcome Secret; 

 04 noites de hospedagemem quarto duplo com café da manhã; 

 Traslado de chegada em Zurique; 

 Traslados de chegada e saída em Genebra; 

 Bilhete de trem Zurique - Genebra - Montreux - Lucerna - Zurique em2° classe; 

 Bilhete e reserva de assentos no trem de Chocolate Montreux - Montbovon, ônibus Montbovon - 

Gruyères - Broc e Broc– Montreux; 

 Entradas a “Maison Du Gruyères” eloja de chocolates “Maison Cailler”; 

 City tour privado a pé em Genebra com guia local (2 horas); 

 Um fondue de queijo + 1 taça de vinho, água ou uma outra bebidano restaurante típico de 
Genebra; 

 Visita ao “Mundo do Chocolate” em Aeschbach com guia local, com a duração de 3 horas, 
entradasincluídas; 

 Porta-passaporte. 

 
Tarifa não inclui: 

 

 Taxa de remessa internacional ao fornecedor estrangeiro; 

 Passeios opcionais; 

 City tax – deve ser paga diretamente aos hotéis; 

 Antecipação no horário de chegada (early check-in); 

 Prorrogação no horário de saída (late check-out); 

 Bebidas e alimentos não mencionados como inclusos; 

 Taxas de entrada e serviço de guia durante o tempo livre; 

 Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra, gorjetas; 

 Vistos; 

 Aéreos não mencionados como inclusos; 

 Extra cobrado nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos; 

 Tudo o que não mencionado em “Pacote inclui”. 

 

VALORES 
 

  Queijo e Chocolate 

Número de 
participantes 

Preço em EUR 

2 1.955,00 

4 1.895,00 

6 1.875,00 

Suplemento Individual 275,00 

Suplemento trens 1° 
classe 

129,00 

 



Cidade Hotéis Previstos 

Genebra Hôtel Résidence Le 
Montbrillant 

Montreux Grand Hôtel Suisse-
Majestic 

Lucerna AMERON Luzern 
Hotel Flora 

 

 

Condições 

Período de estadia: 15.06.22 a 31.08.22 

*Saída garantida para mínimo de 2 pessoas. 

**Valores não aplicáveis durante o Montreux Jazz Festival (02 a 18 de julho de 2022) 

 

Políticas de cancelamento/alteração:  

Mais 10 dias de antecedência: 0% de taxa  

 Em até 30 dias antes da chegada: sem custos 

 Entre 29 e 20 dias antes da chegada: taxa de 10% do valor 

 Entre 19 e 15 dias antes da chegada: taxa de 25% do valor 

 Entre 14 e 10 dias antes da chegada: taxa de 30% do valor 

 Entre 9 e 7 dias antes da chegada: taxa de 50% do valor 

 Entre 6 e 0 dias antes da chegada: taxa de 95% do valor 

 

Obs.: Em caso de reembolso a operadora poderá cobrar 25% de taxas.  

 

  FORMAS DE PAGAMENTO 

Para pagamento à vista: 

Após a confirmação, mediante depósito e envio de comprovante bancário 
A emissão somente será efetuada após a liquidação 
  
Para pagamentos com cartão: 
Entrada 25% + saldo em até 05 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX, ELO)* Não aceitamos 
outros cartões 
  
Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da confirmação de reservas. 
São, portanto, sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 


