Suíça e Norte da Itália – Tour Premium
18 dias e 17 noites

Roteiro
DIAS
1 Sex, 7 Setembro, 2018 •
Apresentação no aeroporto internacional para embarque com destino a Zurique (Passagem aérea não incluída, consulte nossas
excelentes tarifas).
2 Sáb, 8 Setembro, 2018 • Zurique
Chegada a Zurique, uma das mais importantes cidades da Suíça. Traslado SEM ASSISTENTE do aeroporto de Zurique até o hotel
incluso. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os passageiros no Hotel. Hospedagem.
3 Dom, 9 Setembro, 2018 • Zurique, Lucerna
Café da manhã buffet e saída para uma visita panorâmica de meio dia por Zurique conhecendo os seus principais monumentos com
destaque para a sede da FIFA. Passearemos pela Rua Höhenstrasse, a qual tem vista para os Alpes e para o lago Zörichsee.
Conheceremos também o bairro de Zürich West, uma espécie de Soho da Suíça. Este bairro é considerado uma das mudanças urbanas
mais dinâmicas em toda a Suíça com suas lojas, galerias de arte, bares e restaurantes em antigas construções de tijolos e velhas
estruturas de ferro reformadas. Finalizada a visita continuaremos a nossa viagem com destino a Lucerna, que é considerada a Suíça
dentro da Suíça. A seguir continuaremos nossa viagem, visitando, antes de chegar em Lucerna, o centro da Victorinox, a famosa
fábrica de canivetes suíços onde receberemos de presente um típico canivete suíço. Além de seu belíssimo centro histórico, Lucerna é
circundada por 3 das mais famosas montanhas do país, Mount Pilatus, Mount Rigi e Mount Titlis. Chegada em Lucerna e um breve
cruzeiro. Hospedagem. Hospedagem no hotel. Noite livre.
4 Seg, 10 Setembro, 2018 • Lucerna
Após o café da manhã buffet saída para visita panorâmica caminhando por esta cidade que é famosa pela deslumbrante paisagem do
Lago Lucerna. Conheceremos a Praça do Mercado; passaremos pela Câmara Municipal com seu prédio Renascentista; a Ponte Chapel
considerada a ponte coberta de madeira mais antiga da Europa; a Catedral Real, e as coloridas ruas de pedestres de Lucerna. O
restante do dia será livre para continuar descobrindo a magia de Lucerna pela sua bela arquitetura e animação dos artistas e músicos
de rua. À noite sugerimos um Jantar opcional com Show (NÃO INCLUSO) no restaurante típico Stadkeller com excelente comida e uma
atmosfera única desfrutando de um show folclórico em uma combinação de boa comida, música e diversão inesquecível.
5 Ter, 11 Setembro, 2018 • Lucerna, Engelberg, Grindelwald
Café da manhã buffet, pela manhã, visita ao Monte Titlis, com 3.020 metros de altitude, que abriga geleiras milenares, localizado na
cidade de Engelberg. O ponto alto é o “Rotair”, um espetacular bondinho que gira 360° que nos levará ao topo do Monte Titlis, onde
teremos uma maravilhosa vista panorâmica de toda a região. No topo, poderemos visitar a fantástica gruta de gelo e seu glacial. Saída
em direção à mundialmente famosa estação de inverno de Interlaken e continuação para a bela vila de Grindelwald. Chegada e
acomodação no hotel. Noite livre.

6 Qua, 12 Setembro, 2018 • Grindelwald, Jungfrau
Após café da manhã buffet, saída em direção ao Monte Jungfrau aonde subiremos de trem ao Jungfraujoch, a estação ferroviária mais
alta da Europa, com seu museu de gelo para admirar a neve no cume das montanhas, mesmo durante o verão europeu. No final da
visita, retorno a Grindelwald. Chegada e hospedagem no hotel. Noite livre.
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7 Qui, 13 Setembro, 2018 • Grindelwald, Zermatt
Café da manhã buffet, saída com destino a Zermatt, localizada na base do Matterhorn, a montanha das
montanhas, e que faz de Zermatt o principal destino de montanha da Suíça, local que atrai esquiadores
no inverno e alpinistas no verão. Esta belíssima e pitoresca vila ainda preserva muito do seu charme
original, onde o tráfego de veículos motorizados não é permitido. Carros elétricos trafegam no verão e os trenós no inverno. Faremos
um trajeto de trem entre Visp e Zermatt com duração aproximada de 20 a 30 minutos. Chegada e hospedagem no hotel. Jantar
INCLUSO.
8 Sex, 14 Setembro, 2018 • Zermatt
Após o café da manhã buffet, faremos um magnífico passeio de trem subindo o Gornergrat a 3.135 metros de altitude. Apreciaremos a
vista mais fabulosa do Matterhorn, o mais famoso cartão postal suíço, além de poder apreciar as grandes e belíssimas geleiras que
ocupam esta parte dos Alpes. Retorno a Zermatt. À noite, uma boa pedida é degustar o popular fondue de queijo ou um raclete, pratos
típicos suíços, em um dos aconchegantes restaurantes locais. Noite livre.
9 Sáb, 15 Setembro, 2018 • Zermatt, Saint Moritz
Café da manhã buffet. Saída para embarque no Glacier Express, um trem panorâmico que faz uma fantástica jornada pelos Alpes,
passando por 291 pontes, 91 túneis e dezenas de lindos vilarejos com destino a St. Moritz. Chegada a mais badalada estação de esqui
do planeta, ideal para quem quer ver e ser visto. Acomodação no hotel. Restante do tempo livre. A noite sugerimos um Jantar
OPCIONAL (NÃO INCLUSO) nas montanhas Muottas Muragl. Para muitos, não há vista mais espectacular do vale de Engadin do que a
vista destas montanhas, por muito tempo uma fonte de inspiração para poetas, escritores e artistas. A maneira mais memorável e
inesquecível é apreciar o pôr do sol seguido de um jantar de montanha no restaurante panorâmico.
10 Dom, 16 Setembro, 2018 • Saint Moritz, Lugano, Milão
Café da manhã buffet. Saída para uma fascinante viagem pelo coração dos Alpes com seus típicos povoados e campos verdes. Chegada
à encantadora Lugano, na parte mais italiana do país. Visita panorâmica e continuação para a sofisticada Milão, capital italiana da
moda. Hospedagem no hotel. Noite livre.
11 Seg, 17 Setembro, 2018 • Milão
Após o café da manhã buffet saída para tour panorâmico de meio dia de visita à cidade, passando pelo Castelo Sforzesco, Galleria
Vittorio Emanuelle, Teatro La Scala, Il Duomo, etc. Tempo livre para aproveitar o famoso Quadrilátero da moda e fazer algumas
comprinhas.
12 Ter, 18 Setembro, 2018 • Milão, Stresa
Café da manhã buffet. Saída para conhecer um dos mais belos lagos italianos e a belíssima cidade de Stresa. Em um pitoresco passeio
de barco pelo lago, conheceremos o conjunto das Ilhas Borromeu. A Ilha Mãe, a maior das três, Ilha Bella, com visita ao Palácio da
Família Borromeu, riquíssima dinastia de banqueiros, políticos e papas na Idade Média e a Ilha dos Pescadores. A cidade de Stresa já
foi palco de alguns capítulos do famoso romance “Addio alle Armi” de Ernest Hemingway que ele escreveu quando era hóspede no
Grand Hotel Des Iles Borromees. Após o almoço (NÃO INCLUÍDO), retornaremos a Milão. Noite livre.
13 Qua, 19 Setembro, 2018 • Milão, Génova, Santa Margherita Ligure
Café da manhã buffet. Saída com destino à encantadora Região da Ligúria. Visitaremos Genova. Durante o city tour panorâmico nesta
bela cidade portuária, conheceremos o seu centro histórico, a Catedral de San Lorenzo, o Palazzo Ducal, o monumento a Cristovão
Colombo, célebre descobridor genovês, e a área do Porto. Seguiremos então, para Santa Margherita Ligure, famoso e elegante centro
turístico, e balneário da Riviera Ligure de Levante, conhecida como “A Pérola do Tigullio” onde faremos um tour panorâmico de
reconhecimento. Hospedagem no hotel. Noite livre.
14 Qui, 20 Setembro, 2018 • Santa Margherita Ligure, Levanto, Cinque Terre
Café da manhã buffet. Seguindo curto trajeto pela Riviera do Sol Nascente, chegaremos a Levanto, onde embarcaremos para um dia
dedicado a viver a beleza das chamadas “Cinco Terras”. Tomaremos um “vaporetto” 92 93 (não privativo) que nos permitirá conhecer
as vilas Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore, que formam as Cinco Terras. Visitaremos também Portovenere,
belíssima cidade medieval, que guarda as históricas igrejas de São Pedro e São Lorenzo. No final da tarde, embarcaremos no nosso
ônibus que nos levará de volta ao hotel. Noite livre.
15 Sex, 21 Setembro, 2018 • Santa Margherita Ligure, Rapallo, Portofino
Café da manhã buffet no hotel. Seguiremos ao Porto de Rapallo onde embarcaremos num “vaporetto” com destino a Portofino, a mais
bela localidade da região do Tigullio, com sua famosa Piazzetta e suas casinhas de cores vivas. Percorreremos o promontório que
conduz à igreja de San Giorgio. Retorno a Santa Margherita Ligure e depois seguiremos com destino a nosso hotel. Restante do dia e
noite livres.
16 Sáb, 22 Setembro, 2018 • Santa Margherita Ligure, Maranello, Bologna, Veneza
Café da manhã buffet. Deixaremos na recordação a exuberante beleza natural da Ligúria e entraremos na região da Emilia Romagna,
conhecida pela sua nobreza e irresistível cozinha, chegando à cidade de Maranello para visitar a Galleria Ferrari (com INGRESSO
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INCLUSO) onde conheceremos a história da famosa “scuderia” italiana, com os seus antigos carros de
Fórmula 1 e os carros esportivos que hoje são a admiração em todo o mundo. Almoço em Maranello
INCLUSO no Restaurante Cavallino, frequentado pela equipe da Ferrari. Finalizado o almoço,
continuaremos a nossa viagem passando por Bologna, capital da Emilia Romagna, e parada
obrigatória entre o Norte e o Sul da Península Itálica. Bologna foi o grande centro Etrusco e Gálico no
período medieval, e também colônia e município romano de grande importância na região. No seu sugestivo centro histórico, elevamse antigos palácios e igrejas ricas em obras de arte que testemunham a importância cultural que Bologna conquistou ao longo dos
séculos. Destaque para a famosa Piazza Maggiore, La Fonte Di Netuno construída por Giambologna, Palazzo del Podesta e o Palazzo Re
Enzo, conhecido como Palácio Novo. Prosseguindo a viagem, chegaremos à Veneza, capital da Região de Veneto. Hospedagem no
hotel. Noite livre.
17 Dom, 23 Setembro, 2018 • Veneza
Café da manhã buffet. Visita à ”Sereníssima”, como é conhecida Veneza, cidade incomparável. É, sem dúvida, a mais romântica das
cidades europeias, erguida sobre lagunas que contam toda sua história. Veremos a Piazza San Marco, um imenso e majestoso salão de
céu aberto, o Palazzo dei Dogi, a ponte dos suspiros e a ponte Rialto. Ao estilo veneziano, deixe-se levar pelo romantismo num passeio
de gôndola. Tarde e noite livres.
18 Seg, 24 Setembro, 2018 • Veneza
Café da manhã buffet. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de Veneza INCLUSO.

NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros no traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e
conexões diferentes para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro não permaneça na cidade, neste dia, até que o último
passageiro embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará previamente todas as informações aos passageiros sobre
o traslado de saída.

Serviços
Inclui

· Programa de 16 noites de hospedagem com acompanhamento de guia brasileiro no destino
· Traslados de chegada e saída (sem assistência)
· Café da manhã diário tipo buffet dependendo do hotel.
2 Refeições: 1 jantar em Zermatt e 01 almoço no Restaurante Cavallino em Maranello.
(Exceto no mês de agosto em que o Restaurante poderá estar fechado).
· Passeios, visitas e ingressos incluidos conforme mencionado no itinerário, com guias locais falando português ou
espanhol.
· No caminho entre Zurique e Lucerna visita ao centro da Victorinox, a famosa fábrica de canivetes suíços onde
receberemos de presente um típico canivete suíço;
· Incrível passeio no bondinho Rotair com destino ao topo do Monte Titlis;
· Maravilhoso passeio de trem ao Jungfraujoch, a estação ferroviária mais alta da Europa;
· Fantástico passeio de trem a Gornegratt;
· Ingresso para Galleria Ferrari em Maranello.
· O sensacional trem Expresso Glacial entre Zermatt e St. Moritz.
· Ônibus ou Van de luxo com ar condicionado;
· Gorjetas a maleteiros nos hotéis (1 mala por pessoa)
· Franquia de uma mala com, no máximo 20 kg por pessoa;
Não Inclui

· Bilhete Aéreo Brasil / Zurique // Veneza / Brasil
· Refeições não mencionadas como inclusas;
· Ingressos e passeios não mencionados como inclusos;
· Taxas de embarque, excesso de bagagens;
· Taxas governamentais ou locais cobradas pelos hotéis, parques, locais de visitação, etc.;
· Refeições e bebidas não mencionadas como incluídas;
· Documentação pessoal (passaporte, vistos, vacinas, etc);
· Despesas de caráter pessoal, tais como telefonemas, lavanderia, frigobar, gorjetas a guias, motoristas e garçons e etc.;

WWW.WATANABETUR.COM.BR
CECILIA@WATANABETUR.COM.BR OU RODRIGO@WATANABETUR.COM.BR
WATANABETUR – RUA VERGUEIRO, 2253 – SALA 1013 (11)3805-1930 / (11)5585-1485

· Seguro assistência saúde/bagagem;
· Excesso de bagagem (franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa)
· Qualquer item não mencionado como incluído;
· Qualquer item mencionado como sugerido ou opcional.
Opcional
· Seguro de assistência de viagem Euromax Individual e Familiar.
· Cobertura para seguro de cancelamento, Trip Protector.
Observação
· Check-in nos hotéis a partir das 16:00 e check out as 12:00;
· É necessário passaporte com validade mínima de 6 meses da data de embarque e duas folhas em branco lado a lado.
· Tarifas não válidas para períodos de eventos, feiras, congressos, feriados ou grupos; valores sujeitos a alterações sem
prévio aviso.
Importante
· Sugerimos contratar o seguro de viagem.
· Para embarque com menores: É obrigatória a apresentação de documento de identificação de crianças ou adolescentes,
menores de 18 anos, os quais
devem estar acompanhados dos pais (pai e mãe) ou de responsável legal, ou portar termo de autorização do Juizado de
Menores, no caso de viagem
com terceiros. (Artigo 82 - Estatuto da Criança e do Adolescente Lei Nº 8069/90).
Hotéis Previstos

St. Moritz
Crystal (P)
Kempinsky Gran Hotel Des Bains St. Moritz (PS)

Zurique
Central Plaza (P)
Glocknhof (P)

Milão
Sheraton Four Points (P)
Starhotel Ritz Milano (PS)
Hotel Una Century (P)

Lucerna
Palace (P)
Schweizerhof Luzern (P)
Astoria (P)
The Hotel (P)

St. Margherita Ligure
Excelsior Rapallo (PS)
Lido Palace (P)
Best Western Regina Elena (P)

Grindelwald
Kreus & Post (P)
Romantik Shweizerhof (P)

Veneza
Santa Marina (P)
Mônaco & Grand Canale (P)
Starhotel Splendid Venice (PS)
Kette (P)
Cavalletto e Doge Orseolo (P)
All´Angelo (P)

Zermatt
Pollux (P)
Ambassador (P)
Hotel Sonne (P)

T = Turística TS = Turística Superior P = Primeira PS = Primeira Superior L = Luxo
Condições Específicas
Documentação

de

viagem:

Passaporte,

vistos

e

vacinas

são

de

responsabilidade

dos

passageiros.

Não incluído: Taxas de aeroportos; taxas de porto e de combustível navio; despesas com visto e documentação; refeições não
mencionadas; gorjetas para guias e garçons; despesas de caráter pessoal tais como: lavanderias. Telefonemas, etc.
Preços: Não são válidos em períodos de feiras, congressos e eventos. Valores são válidos somente para compra do pacote integral
(aéreo + terrestre). Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio.
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Acomodação: A entrada nos hotéis (check in) inicia-se às 16:00h e a saída (check out) deverá
ser feita até as 12:00h. São “Crianças” os menores de 12 anos sempre que compartindo apto.
com dois adultos. As crianças são acomodadas em cama de armar. Os apartamentos triplos são
constituídos de 02 camas de solteiro e 01 de armar.
Taxas Locais: Programas de viagem com estadias na Itália implicam em pagamento de taxa local diretamente ao hotel no
momento do check in, valores aproximados, sujeitos a alteração e a incidência de IVA (a ser informado localmente), crianças até
02 anos estão isentas:
Hotéis de 2 Estrelas, 3 Euros por passageiro, por noite, máximo de 10 dias de estadia.
Hotéis de 3 Estrelas, 4 Euros por passageiro, por noite, máximo de 10 dias de estadia.
Hotéis de 4 Estrelas, 6 Euros por passageiro, por noite, máximo de 10 dias de estadia.
Hotéis de 5 Estrelas, 7 Euros por passageiro, por noite, máximo de 10 dias de estadia.
Os roteiros “fly drive” são sugestões de roteiros. Não assumimos responsabilidade pelo desenvolvimento do roteiro por parte
dos passageiros. As atrações sugeridas nos roteiros “fly & drive” são ilustrações do que os passageiros podem visitar, não significa
que estão incluídas, em funcionamento ou que podem ser realizadas no período de tempo indicado nestes roteiros. As degustações
mencionadas no roteiro serão pagas diretamente no local pelos passageiros.
Locação de carro: Não inclui depósito de caução, taxas governamentais, combustível, taxa de retirada e devolução no aeroporto,
taxa para motorista adicional ou menor de 25 anos, seguros adicionais, taxas ambientais e quaisquer outras despesas decorrentes.
Na locação do carro incluímos modelo compacto e com seguro básico. Sugerimos adquirir localmente seguro complementar. Os
carros compactos podem não acomodar as bagagens de forma adequada. Caso considere este ponto importante, sugerimos
solicitar suplemento para carro maior. É necessária carteira nacional e internacional de habilitação. Tarifas são superiores para
motoristas menores de 25 anos.
Transporte: O veículo utilizado para os circuitos será ônibus, mini-bus ou van, de acordo com a quantidade de passageiros
inscritos por saída. Como as vendas são efetuadas livremente, não há condições de determinar previamente quantas pessoas estão
confirmadas para cada saída, nem a nacionalidade das mesmas.
Traslados: Regulares, no sistema “Seat in car”. Se houver outros passageiros viajando em vôos / horários próximos, todos terão
o traslado realizado juntamente. Haverá um suplemento nos traslados realizados entre 20h e 07h.
Cartão de assistência: GTA Bronze, válido para passageiros até 70 anos. Favor consultar suplemento para mais idosos.
Pagamentos: As reservas serão efetuadas mediante sinal de US$ 300 por passageiro e o saldo deverá ser pago imediatamente
após a confirmação dos serviços. Todos os preços estão sujeitos a alteração sem prévio aviso em função de oscilações
cambiais. Deste modo, os preços definitivos serão informados juntamente com a confirmação dos serviços e serão válidos para
pagamento imediato.
Condições de cancelamento.
1. Entende-se por cancelamento a desistência da viagem e/ou do serviço contratado, bem como alteração de datas.
2. Solicitações de cancelamento da viagem ou serviços contratados deverão ser feitas por escrito e as penalidades serão aplicadas
segundo antecedência com que forem comunicadas. Parte Terrestre: até 31 dias antes da data prevista para embarque, reembolso
integral do valor do pacote, deduzindo gastos de cancelamento no valor de US$50.00 por passageiro; de 30 a 15 dias antes do
embarque será retido 50% do valor total do pacote; menos de 15 dias antes do embarque. perda total do valor do programa.
Parte Aérea: em vôos regulares. as passagens aéreas têm tarifas especiais reduzidas, implicando em certas restrições (endossos.
mudanças de rotas. reembolsos. etc). Uma vez emitidas, serão aplicadas as penalidades previstas nas regras tarifárias e, em caso
de reembolso, o mesmo somente será feito após o ressarcimento por parte da cia. aérea.
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