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MARÇO  VIAGEM EM GRUPO

DIA 1  ›  Lisboa ou Porto  ›  Zurique  ›  
Grindelwald  140 Kms 
Comparência no aeroporto duas horas antes da partida 
para assistência nas formalidades de embarque. Partida em 
voo regular com destino a Zurique, via Lisboa. Chegada e 
desembarque. Visita pela cidade de Zurique acompanhada 
pelo guia local, considerada uma das cidades com melhor 
qualidade de vida do mundo e centro financeiro da Suíça. 
Destaque para a Estação Central de Zurique, a Grossmünster, 
catedral protestante de estilo românico, Igreja Fraumünster, 
a famosa rua comercial Bahnhofstrasse, onde se encontram 
as lojas das grandes marcas mundiais da moda, e ainda 
a Opernhaus (Ópera de Zurique). Continuação da viagem 
até Grindelwald, no Cantão de Berna. Jantar. Alojamento 
no  Romantik Hotel Schweizerhof Grindelwald  ou 
similar. 

DIA 2  ›  Grindelwald

DIA 3  ›  Grindelwald  ›  Lucerna  90 Kms 

DIA 4  ›  Lucerna  ›  Zurique  ›  Lisboa ou 
Porto

Pequeno-almoço no hotel. Dia inteiramente livre para 
desfrutar do cenário encantador de Grindelwald, rodeado 
pelas montanhas dos Alpes Suíços e por chalés cobertos 
de neve. Sugerimos a subida à montanha Jungfraujoch - 
“The Top of Europe”, Património Mundial da UNESCO, para 
uma experiência diferente ou ainda um passeio pela vila 
de Lauterbrunnen. Situada num vale envolto de grandes 
penhascos e conhecida pela sua paisagem ímpar, onde 
podemos encontrar uma das maiores cascatas da Europa, 
a cascata de Staubbach. Tempo para aproveitar também as 
comodidades do hotel. Jantar. Alojamento.

Pequeno-almoço no hotel. Viagem em direção à pitoresca 
cidade de Lucerna. Chegada para almoço tradicional onde 
iremos provar a famosa Raclette, prato típico adaptado 
da técnica artesanal de derreter queijo em forno de lenha. 
Durante a tarde, visita acompanhada pelo guia local, com 
destaque para a Kapellbrücke, famosa ponte de madeira e um 
dos símbolos da cidade, o Löwendenkmal (Monumento do 
Leão, homenagem aos soldados suíços que desapareceram 
durante a Revolução Francesa), Grande Casino e ainda a 
praça Schwanenplatz, repleta de lojas típicas de relógios e 
chocolates suíços. Jantar. Alojamento no Hotel Beau Rivage 
 ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre para desfrutar da 
cidade de Lucerna. Em horário a determinar, transfer ao 
aeroporto de Zurique para embarque no voo regular com 
destino ao Porto, via Lisboa. Chegada, da viagem e fim dos 
nossos serviços.

Suíça
Romântica

Prepare-se para se apaixonar pelo cenário encantador dos típicos chalés 
rodeados pelas imponentes montanhas dos Alpes Suíços.

1. ROMANTIK HOTEL SCHWEIZERHOF GRINDELWALD

2. VISTA DO CENTRO HISTÓRICO, LUCERNE 3. RACLETTE SUÍÇA 4. VISTA PANORÂMICA DE ZURIQUE

05 Partidas de 
Lisboa ou Porto
4 dias › 3 noites de alojamento
de 26 a 29 de Março

PREÇO POR PESSOA EM:

PREÇO INCLUI:

PREÇO NÃO INCLUI:

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos 
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem 
até 23 kg e com a duração aproximada de: 
• Porto (00h55) – Lisboa (02h45) – Zurique
• Zurique (02h50) – Lisboa (00h55) – Porto 
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança 
55€ (Partida de Lisboa) **; 
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com 
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante 
todo o programa de viagem; 
› Guias locais de língua portuguesa em Zurique e 
Lucerna;
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis 
mencionados ou similares;
› Refeições: 1 almoço típico e 3 jantares;
› Seguro de Viagem  – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não 
mencionados como incluídos.

REFEIÇÕES

Duplo

Single

Crianças *

   995€

   1.145€

   750€
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DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de 
Identidade ou Passaporte válido.

NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de 
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo 
com os prazos estipulados nas Condições Gerais. 

* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida. 

*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

Suplemento de partida do Porto  25€


