PARTIDAS GARANTIDAS nas datas assinaladas

ESTRASBURGO

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

LAGO DE THUN

SUÍÇA FABULOSA, ALSÁCIA E FLORESTA NEGRA
8
14

DIAS
VISITAS

13
7

REFEIÇÕES
P. ALMOÇOS

1º DIA LISBOA OU PORTO / ZURIQUE / COLMAR
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da
partida para formalidades de embarque. Partida em voo regular da TAP Portugal com destino
a Zurique. Chegada e assistência pelo nosso guia
privativo de língua portuguesa que acompanha a
viagem do aeroporto de chegada ao aeroporto de
partida. Partida para Colmar na província francesa
da Alsácia. Chegada a Colmar, jantar e alojamento
no Hotel Mercure Colmar Champ Mars ****,
ou similar.
2º DIA COLMAR / ESTRASBURGO / RIQUEWIHR /
COLMAR
Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã visitamos Colmar a encantadora cidade - Património
da UNESCO. Cidade burguesa, centro vitivinícola
com rico património cultural e arquitetónico, onde
destacamos os canais da “Pequena Veneza”. De seguida, partimos em direção ao coração da Alsácia
- Estrasburgo. Chegada e almoço em restaurante
local. Depois de almoço, visita da cidade Património
da Humanidade e capital da Europa dos Vinte e Oito
(sede do Parlamento Europeu e do Conselho da Europa) cujos edifícios de arquitetura vanguardista fazem parte da nossa panorâmica. A visita ao centro
histórico far-se-á em parte a pé, nomeadamente a
famosa Catedral, pérola do Gótico francês e famosa pelo seu relógio astronómico, e em parte num
confortável comboio ecológico que permite, tranquilamente, conhecer a Praça Gutenberg, o bairro típico da “Petite France”, as pontes cobertas, a
antiga Alfândega, entre outros. No regresso a Colmar durante a tarde, percorremos uma das mais
belas paisagens de França até Riquewihr, a joia das
aldeias alsacianas. Depois de percorrer a pé esta
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bem preservada localidade será tempo de conhecer a genuína gastronomia regional, o Baeckeoffe
– jantar incluído. Alojamento no hotel em Colmar.
3º DIA COLMAR / FREIBURG NA FLORESTA NEGRA /
VILLARS-SUR-OLLON
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida em direção a Freiburg, com os seus canais que são uma
evocação histórica do seu passado medieval, considerada uma das portas de entrada da Floresta
Negra. Visita do centro orientada pelo nosso guia
privativo com destaque para a Catedral (Münster),
o velho mercado na Münsterplatz e a Rathausplatz.
Almoço em restaurante local. Prosseguimos viagem para Villars-Sur-Ollon. Chegada, jantar e
alojamento no Hotel Eurotel Victoria **** ou
similar.
4º DIA VILLARS-SUR-OLLON / GENEBRA / ANNECY/
CHAMONIX / VILLARS-SUR-OLLON
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida em direção a Genebra. Visita panorâmica desta cosmopolita metrópole – a mais importante cidade suíça de
língua francesa – nas margens de grande beleza e
muito bem cuidadas do lago de Leman, com destaque para a Genebra Internacional onde se encontra
o edifício das Nações Unidas, bem como a sede da
Cruz Vermelha / Crescente Vermelho, entre outras
importantes organizações mundiais e a Praça da
Ópera. Partida para Annecy, chamada de “Veneza
dos Alpes Franceses” e que é capital da Alta Savoia.
Almoço em restaurante local. Partida em direção a
Chamonix e visita à famosa e histórica estância de
esqui alpino no sopé do majestoso Mont Blanc com
os seus 4.807 mts. Regresso a Villars-sur-Ollon por
Martigny. Jantar e alojamento no hotel.
5º DIA VILLARS-SUR-OLLON / MONTREUX / COMBOIO GOLDENPASS PANORÂMICO / GSTAAD / BERNA
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a indi-

car localmente, partida para Montreux. Em hora a
indicar, embarque no mais extraordinário comboio
da Suíça, o GoldenPass panorâmico, que nos levará por deslumbrantes paisagens alpinas da Suíça
Francesa, desde Montreux, passando por Château
d’Oex, Sannen, até Gstaad já na Suíça Alemã. Chegada a Gstaad e almoço em restaurante local nesta prestigiada estância de inverno onde faremos,
ainda um breve passeio. Prosseguimos a viagem
para Berna. Chegada, jantar e alojamento no Hotel
Holiday Inn Westside **** ou similar.
6º DIA BERNA / INTERLAKEN E PASSEIO DE BARCO
NO LAGO DE THUN / BERNA
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para
excursão de dia inteiro a Interlaken, incluindo um
passeio de barco no lago de Thun, desde a cidade
de Thun até Interlaken com cenários de montanhas arborizadas, glaciares e aldeias onde as suas
igrejas e castelos medievais são complementos a
uma sucessão de paisagens luxuriantes. Almoço
em Interlaken. Em hora a indicar, regresso a Berna.
Jantar em restaurante local. Regresso ao hotel e
alojamento.
7º DIA BERNA / LUCERNA / BERNA
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar localmente partida para Lucerna, cidade nas
margens do lago dos Quatro Cantões, rodeada de
montanhas verdejantes, que lhe conferem todo um
cenário natural de grande beleza, pelo que é considerada uma das mais belas cidades da Suíça. Início
da visita panorâmica orientada pelo nosso guia privativo, onde destacamos a Ponte da Capela (ícone
da cidade), a Ponte do Moinho, a Igreja dos Jesuítas,
a Praça do Mercado do Vinho e Câmara Municipal.
Almoço em restaurante local. Em hora a indicar
localmente regresso a Berna para um passeio a pé
pela capital da Confederação Helvética, com destaque para as inúmeras arcadas medievais classificadas pela UNESCO. Jantar incluído. Alojamento.

EUROPA

LUCERNA

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO conforme itinerário
COLMAR • ESTRASBURGO • RIQUEWIHR • FREIBURG NA FLORESTA NEGRA • VILLARS-SUR-OLLON
GENEBRA • ANNECY • CHAMONIX • MONTREUX • GOLDEN PASS • GSTAAD • INTERLAKEN E PASSEIO DE BARCO NO
LAGO THUN • BERNA • LUCERNA

8º DIA BERNA / AEROPORTO DE ZURIQUE / LISBOA
OU PORTO
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em horário a
combinar, partida para o aeroporto de Zurique. Formalidades de embarque e saída em voo regular da
TAP Portugal com destino a Lisboa ou Porto. Chegada ao aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM

O DIFERENCIAL DESTE CIRCUITO
• Jantar de gastronomia Alsaciana em RIQUEWIHR.
• Travessia dos Alpes no COMBOIO PANORÂMICO GOLDENPASS, por deslumbrantes
paisagens alpinas.

COLMAR

VILLARS-SUR-OLLON

BERNA

2

2

3

DATAS DE PARTIDA GARANTIDAS
JUNHO

3

10 17

JULHO

8

15 22 29

AGOSTO

5

12 19

COLMAR

ESTRASBURGO
RIQUEWIHR
FREIBURG
ZURIQUE
LUCERNA

VILLARS-SUR-OLLON
GENEBRA
ANNECY

Na partida de 10Jun o alojamento em Berna será substituído pelo alojamento
em Egerkingen no Hotel Movenpick Egerkingen ****, ou similar.
Na partida de 17Jun o alojamento em Berna será substituído pelo alojamento
em Fribourg no Hotel Au Parc Fribourg ****, ou similar.
Na partida de 8Jul o alojamento em Berna será substituído pelo alojamento em
Biel no Hotel Mercure Plaza Biel ****, ou similar.

BERNA
GSTAAD
MONTREUX
CHAMONIX

PREÇO POR PESSOA
DUPLO

INDIVIDUAL

• Passeio de barco no LAGO DE THUN.

DATAS DE PARTIDA
3 + 17Jun

€ 1.795

€ 2.195

• Visita da estância de Ski de CHAMONIX.

10Jun + 8, 15, 22 e 29Jul + 5, 12 e 19Ago

€ 1.895

€ 2.195

CRIANÇA
€ 1.595

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 115 (saída de Lisboa). Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração.
Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos. (mínimo 18 participantes nas partidas não garantidas).

SUPLEMENTOS
Taxas de aviação saída do Porto

€ 25

O PREÇO INCLUI

BERNA

• Passagem aérea em classe económica, em voos regulares TAP
Portugal de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 1 peça de
bagagem por pessoa até 23kg;
• Assistência nas formalidades de embarque;
• Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com o itinerário;
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa, desde
o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no destino;
• Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
• Todos os pequenos-almoços buffet;
• Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não incluídas);
• Visitas orientadas pelo nosso guia privativo em: Colmar, Estrasburgo, Riquewihr, Freiburgo, Genebra, Annecy, Chamonix, Gstaad,

Interlaken, Lucerna e Berna;
• Comboio ecológico na visita de Estrasburgo;
• Passeio no comboio panorâmico Goldenpass, de Montreux até Gstaad;
• Passeio de barco no Lago Thun;
• Visitas e entradas conforme itinerário;
• Serviço de bagageiros à saída dos hotéis (1 peça de bagagem por
pessoa);
• Seguro Multiviagens – capital €30,000*;
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
• Taxas de aviação - € 115 (saída de Lisboa).
* Seguros complementares pág. 106
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