Suíça & Tirol
Preço por pessoa
Em quarto duplo | € 1.745
1º Dia | 1 Agosto
Lisboa | Genebra | Lausanne
Comparência no aeroporto de
Lisboa, 120 minutos antes da partida.
Assistência nas formalidades de embarque e partida pelas 07h05 com
destino a Genebra. Chegada às 10h30,
assistência e transporte para a cidade.
Almoço. Visita guiada desta cosmopolita metrópole – a mais importante
cidade suíça de língua francesa – nas
margens de grande beleza e muito
bem cuidadas do Lago Leman, com
destaque para o Parque das Águas
Vivas, a Genève Internacional, onde se
encontra o edifício das Nações Unidas,

Em quarto individual | € 2.165
bem como a sede da Cruz Vermelha.
Prosseguimos com um passeio a pé
pelas ruelas da zona antiga da cidade,
visitando a histórica Catedral de S. Pedro
e continuando até ao Parque dos Bastiões onde se encontra o monumento
dos Reformadores. Continuação para
Lausanne. Jantar e alojamento Hotel
de la Paix 4* ou similar.

desta localidade é o seu esplêndido
passeio, limitado de flores. Continuação para Tasch e embarque em comboio até Zermatt. Visita de Zermatt,
um dos maiores tesouros dos Alpes,
onde apenas circulam veículos de
tração animal ou elétricos. Almoço
durante as visitas. Jantar e alojamento
no Hotel Ambassador 4* ou similar.

2.º Dia | 2 Agosto
Lausanne | Montreaux | Zermatt
Pequeno-almoço. Saída para Montreux, visita panorâmica da cidade
que, para além das suas belas casas
do séc. XIX, um dos maiores atrativos

3.º Dia | 3 Agosto
Zermatt | Interlaken | Berna
| Lucerna
Pequeno-almoço. Regresso em
comboio até Tasch e continuação,
em autocarro, para Interlaken. Viagem
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pelo coração dos Alpes através de paisagens idílicas que caracterizam esta
zona da Europa, autênticos postais
ilustrados. Chegada e tempo livre
neste centro turístico, que deve o
seu nome ao facto de se encontrar
entre 2 lagos, o Obrienzer See e o
Thuner See. Continuação da viagem
para Berna e passeio a pé pela capital da Confederação Helvética, com
destaque para as inúmeras arcadas
medievais classificadas pela Unesco,
e para o Fosso dos Ursos, emblema
da cidade. Inaugurado em 2009, o
novo parque de ursos ostenta um
ambiente em que esses animais
podem escalar, pescar e brincar.
O terreno tem aproximadamente
6.000 m² de área, estendendo-se
desde o Fosso dos Ursos até às
margens do rio Aare. Um passeio
atravessa o terreno até às margens
do Aare, proporcionando aos visitantes uma visualização dos ursos.
Almoço durante as visitas. Partida
para Lucerna. Alojamento no Grand
Hotel Europe 4* ou similar. À noite,
jantar em restaurante típico, onde
podemos saborear o típico fondue
e assistir a um espetáculo de folclore.
4.º Dia | 4 Agosto
Lucerna | Füssen
Pequeno-almoço. Saída para visita da cidade de Lucerna, da qual
destacamos a Ponte da Capela ou
Kappelbrucke, ponte de madeira coberta com mais de 200 m de extensão,
ex-líbris da cidade datada do séc. XIV,
é atualmente o símbolo de Lucerna e
encontra-se classificada como Patri18

mónio da Humanidade pela Unesco.
Continuação para a Ponte do Moinho,
a Igreja dos Jesuítas, a Praça do Mercado do Vinho e Câmara Municipal.
Almoço. Partida para Füssen. Jantar
e alojamento no Hotel Luitpoldpark
4* ou similar.

5.º Dia | 5 Agosto
Füssen | Castelo
de Neuschwanstein | Innsbruck
Pequeno-almoço. Saída para visitar
o Castelo de Neuschwastein (entrada
incluída - visita pedestre), o mais visitado da Alemanha e o favorito dos que

Suíça & Tirol
Luís II da Baviera, o “Rei Louco”, mandou
construir, porque nele projetou toda a
fantasia da sua mente criadora. Construído sobre um impressionante promontório rochoso, a imagem oferecida
pelo castelo medieval - a mais conhecida de todos os castelos do mundo serviu de inspiração a Walt Disney para
criar o Castelo da Bela Adormecida.
Almoço. Continuação para Innsbruck,
a capital da região do Tirol. Alojamento
no Hotel Grauer Bar 4* ou similar. Saída
para jantar com espetáculo de folclore
tirolês. Regresso ao hotel.
6.º Dia | 6 Agosto
Innsbruck | Principado
de Liechtenstein | Zurique
Pequeno-almoço. Saída para visita
à cidade de Innsbruck com destaque
para o Telhado de Ouro, Catedral
de Santiago, Palácio de Hofbourg,
Trampolim Olímpico e Panorama.
Continuação para o Liechtenstein,
um fragmento da antiga confederação germânica, com apenas 160
km2 e cerca de 30.000 habitantes.
Paragem na capital Vaduz. Almoço
durante as visitas. Continuação para
Zurique. Jantar e alojamento no
Hotel Ramada Zurich 4* ou similar.

O preço inclui:
n

n

n
n

Taxas de aeroporto, segurança, combustível no valor de € 135 (valor a
confirmar à data da emissão dos bilhetes);
Assistência e transporte dos aeroportos aos hotéis e volta;
Estadia de 6 noites nos hotéis selecionados, ou similares, incluindo o
pequeno-almoço diário;

n

Todas as visitas mencionadas no programa em autocarro de turismo;

n

Entrada no Castelo de Neuschwanstein e Panorama em Innsbruck;

n

n

n
n

7.º Dia | 7 Agosto
Zurique | Lisboa
Pequeno-almoço. Visita da cidade de Zurique, onde destacamos a
Bahnohofstrasse, a artéria principal
de Zurique, a Colina Lindehof, onde
se encontra o Castelo que protegia o
vau romano do rio, o velho bairro de
marinheiros e a ponte mais antiga de
Zurique – Rthaus Brucke. Destaque
ainda para a Igreja de São Pedro, a
mais antiga da cidade, o Fraumunster
e o Grossmunster, edifícios construídos
nos séculos XI e XII. Almoço durante as
visitas. No final da visita, transporte para
o aeroporto. Formalidades de embarque e partida cerca das 18h05 em voo
regular, com destino a Lisboa. Chegada
a Lisboa pelas 19h50.

Passagem aérea em classe turística em voo regular TAP Lisboa / Genebra
e Zurique / Lisboa;

n

Pensão completa, num total de 13 refeições incluindo 01 Jantar Fondue
com show típico em Lucerna e 1 jantar com show folclore do Tirol;
Acompanhamento por guia-acompanhante OasisTravel durante toda a
viagem;
Taxas hoteleiras de turismo, serviço e IVA (em vigor à data de 22/09/2015);
Seguro de viagem Especial Oasistravel (incluindo seguro de cancelamento
e capital MIP 60.000€);
Bolsa de viagem contendo material informativo sobre a viagem e os locais
a visitar.

O preço não inclui:
n

Quaisquer serviços não mencionados na rubrica “Serviços Incluídos”e extras
efectuados durante a estadia tais como telefonemas, minibar, lavandaria,
serviço de bagageiros, bebidas durante as refeições; etc..

Nota – Tendo em conta a antecipação na elaboração deste programa, o seu itinerário poderá
sofrer ligeiras alterações de acordo com os horários dos voos que venham a ser confirmados
para estas datas. Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de
significativas oscilações cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais.
Para realizar esta viagem é indispensável entregar cópia do cartão de cidadão/passaporte com
a validade mínima de 6 meses após ínicio da data da viagem.

Programa elaborado para um mínimo de 30 participantes
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