
Velho Mundo – Zurique 

4 dias / 3 noites 

 

 
 
Zurique, a maior cidade da Suíça, apresenta uma 
variedade de atividades, cenários e experiências 
magníficas. Descubra o que Zurique tem de 
melhor a oferecer, assim como os seus 
arredores; conheça a charmosa cidade Lucerna, 
e desbrave o Monte Titlis, com a incrível visão 
panorâmica dos Alpes Suíços. 
 
A partir de 

EUR 3.559,00 por pessoa em base dupla com 
pensão completa 
 
 
 
 

Destaques: 
 

 Welcome Secret; 

 Conheça Zurique, a maior cidade da 
Suíça; 

 Descubra Lucerna, a charmosa cidade 
histórica; 

 Caminhe pela mundialmente famosa rua 
Bahnhofstrasse; 

 A melhor visão panorâmica dos Alpes 
Suíços; 

 Atravesse Kapellbrücke, a ponte de 
madeira coberta mais antiga da Europa; 

 Suba o Monte Titlis no teleférico rotatório. 

 
 

  



  DAY BY DAY 

1° dia – Zurique 

Chegada ao aeroporto de Zurique e transfer privado para o hotel. Na parte da tarde, tempo 

livrecom possibilidade de conhecer o centro antigo deZurique por conta própria. 

Recomendamos uma caminhada pela rua Bahnhofstrasse que termina justamente no lago de 

Zurique e é famosa porsuas lojas de luxo. 

 

2° dia – Zurique (visita da cidade) 

Pela manhã, city tour privado de 5h por Zuriquee seus arredores. Este tour combina a cultura 

damaior cidade da Suíça com a beleza de seu entorno. Descubra os lugares mais belos da 

cidadecomo o centro histórico, o relógio da igreja de SãoPedro, considerado o maior da Europa, 

a mundialmente famosa rua Bahnhofstrasse, o cais do Limmat (Limmatquai) e as Casas 

Gremiais. Parada no porto, com vista para o lago, a cidade e osAlpes em volta. Viagem 

contornando as margensdo lago, ao longo da “Costa Dourada”. À tarde,tempo livre para 

passear pelo lago ou subir ao Monte Uetliberg que oferece uma linda vista sobre a cidade e o 

lago. 

 

3° dia – Zurique> Lucerna >  Monte Titlis > Zurique 

Passeio privado durante 9h para conhecer, nasproximidades de Zurique, a cidade de 

Lucerna,um dos destinos turísticos mais visitados da Suíça. Lucerna tem a ponte de madeira 

coberta maisantiga da Europa, assim como ruas de paralelepípedos, igrejas barrocas e casas 

carregadas dehistória. É possível ver, por exemplo, o luxuoso 

Concert Hall às margens do lago, atravessar o lago pela ponte Kapellbrücke, considerada a 

mais antiga da Europa e que é também o emblemadesta bela cidade. Continuação da viagem 

até Engelberg onde se inicia uma experiência inigualável, pelo mundo das Geleiras Alpinas. Do 

alto do Monte Titlis, poderá desfrutar do inesquecívelpanorama sobre as profundas fendas das 

geleirase as íngremes paredes de gelo. Da plataforma panorâmica, a 3.020 metros de altura, 

pode-se apreciar uma fascinante vista dos Alpes Suíços.  

 

4° dia – Zurique 

No horário programado, traslado privado ao aeroporto de Zurique. 

 

 

  INCLUI 

 Welcome Secret; 

 03 noites de hospedagem com café da manhã buffet; 

 Traslados privados em veículos de primeira classe; 

 City tours e passeios mencionados no itinerário com motorista e guia de língua portuguesa ou 



espanhola em veículos de primeira classe; 

 Subida ao Monte Titlis no teleférico giratório ROTAIR (sem motorista); 

 Kit Velho Mundo. 
 
Tarifa não inclui: 

 

 Taxa de remessa internacional ao fornecedor estrangeiro; 

 Passeios opcionais; 

 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 
 

  Zurique 

 
Acomodação 

Preço por pessoa 
em quarto duplo 

(EUR) 

Eden au Lac 5* 
Deluxe Room 

Lake View 

3.569,00 

Marriott Zurich 5* 
Deluxe room 

3.559,00 

 

Observações 

 Preços podem variar de acordo com a temporada; 

 Saída garantida para mínimo de 2 pessoas. 

 

 

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 20% 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. 

 

 

 

 

 

 


