
1º Dia - 14 Jul - SAB - Caxias do Sul / Porto Alegre / São Paulo / 
Frankfurt: 
Apresentação em Caxias do Sul para embarque em ônibus 
especial de turismo com destino ao aeroporto Salgado Filho, 
em Porto Alegre. Embarque com destino a São Paulo e conexão 
imediata para Frankfurt. Jantar e café da manhã a bordo. 
2º Dia - 15 Jul - DOM - Frankfurt / Genebra: 
Chegada a Frankfurt e conexão imediata para Genebra. 
Chegada, recepção e traslado ao hotel. 
3º Dia - 16 Jul - SEG - Genebra / Lausanne / Zermatt: 
Café da manhã no hotel. Saída para Lausanne nas margens do Lago 
Léman, cidade sede do  Comité Olímpico Internacional. Visita 
panorâmica com destaque para o Museu Olímpico, a Catedral Gótica e 
o Palácio de Rumin. Almoço e tempo livre. Jantar e check in no hotel. 
4º Dia - 17 Jul - TER - Zermatt / Interlaken: 
Café da manhã no hotel. Embarque em combóio para Zermatt, o 
santuário dos alpes e conhecida pela estância de esqui, rodeada de 
picos que superam os 4000m. Tempo livre. Opcionalmente poderá 
ascender ao Gornergrat a 3089m com uma espectacular vista do 
mítico Cervino, do Monte Rosa e do Pico Dufour. Prosseguimento 
para Interlaken, a meca do turismo suíço, situada entre 2 lagos com 
fantásticas vistas das montanhas. Jantar e check in no hotel. 

5º Dia - 18 Jul - QUA - Interlaken: 
Café da manhã no hotel. Dia livre. Excursão opcional a 
Lauterbrunnen e Grindelwald, que lhe dá a oportunidade de ir 
até Jungfraujoch - o Topo da Europa. Jantar no hotel. 
6º Dia - 19 Jul- QUI - Interlaken / Lucerna / Zurique: 
Café da manhã no hotel. Visita a Lucerna, cidade nas margens do 
Lago 4 Cantões, que conservou  do tempo medieval edifícios, 
praças e ruelas. Tempo livre. Continuação para Zurique e visita: 
Bahnhofstrasse, Colina Lindenhof, Câmara Municipal e Rathaus-
Brucke, a ponte mais antiga da cidade. Jantar e check in no hotel. 
7º Dia - 20 Jul - SEX - Zurique / Cataratas do Reno / Berna: 
Café da manhã no hotel. Saída para Schaffhausen e passeio de 
barco para contemplar as Cataratas do Reno. Continuação para 

Berna. Almoço e visita da capital do país, uma das melhores 
conservadas da Europa. Jantar e check in no hotel. 
8º Dia - 21 Jul - SAB - Berna / Munique: 
Café da manhã no hotel. Em horário a ser determinado, saída com 
destino a Munich. Chegada, recepção e traslado para o hotel. 
9º Dia - 22 Jul - DOM - Munique / Stuttgart: 
Café da manhã no hotel. Visita panorâmica da capital da Baviera, 
com especial atenção para a Marienplatz e o seu famoso Carrilhão 
e a imponente Catedral Gótica. Saída para Estugarda, com almoço 
em rota. Visita panorâmica: Konigstrabe,  Museu de Arte, 
Konigsbau, Palácio Novo e Praça de Schiller com o Castelo Velho. 
Jantar e check in no hotel. 
10º Dia - 23 Jul - SEG - Stuttgart / Floresta Negra / Friburgo: 
Café da manhã no hotel. Saída para a Floresta Negra (via Titisee), 
lugar de frondosos bosques e incríveis lagos. Continuação para 
Friburgo, típica cidade medieval.  Almoço e visita panorâmica: 
Catedral Gótica, a velha e nova Câmara Municipal, bairro antigo, 
Munsterplatz e Praça da Catedral. Check in no hotel. 
11º Dia - 24 Jul - TER - Friburgo / Heidelberg / Frankfurt: 
Café da manhã no hotel. Saída para Heidelberg, no Vale do Neckar. A 
visita inclui o centro histórico com a Praça do Mercado, a Ponte Velha, 
o Castelo, a Câmara Municipal e a Universidade. Almoço e tempo livre. 
Continuação para Frankfurt, a capital financeira da UE e sede do Banco 
Central Europeu. Tour de orientação. Jantar e check in no hotel. 
12º Dia - 25 Jul - QUA - Frankfurt / Cruzeiro no Reno / Colônia: 
Café da manhã no hotel. Saída para o Vale do Reno para um 
pequeno cruzeiro desde Rudesheim até Kaub. Continuação por 
estrada para Colônia, nas margens do Rio Reno e importante 
porto fluvial do país. Almoço e visita da cidade onde  se 
destaca a catedral de estilo gótico. Jantar e check in no hotel. 
13º Dia - 26 Jul - QUI - Colônia / Bremen / Hamburgo: 
Café da manhã no hotel. Saída para Bremen, a “Cidade dos músicos”, 
conto de fadas dos irmãos Grimm. Almoço e visita panorâmica, que 
é uma verdadeira viagem através dos séculos. Check in no hotel. 
14º Dia - 27 Jul - SEX - Hamburgo / Berlim: 
Café da manhã no hotel. Visita desta cidade com numerosos 
canais atravessados por mais de 2300 pontes; destacamos a 
Igreja de São Nicolau, a Câmara Municipal com uma fachada 
neo-renascentista, Casa de Chile, o novo bairro Hafen-City e o 
Salão da Filarmónica de Elba. Almoço, tempo livre e saída para 
Berlim. Jantar e check in no hotel. 
15º Dia - 28 Jul - SAB - Berlim: 
Café da manhã no hotel. Visita panorâmica da cidade: Parlamento, 
Praça Potsdamerplatz, Portão de Brandemburgo, Avenida 
Kurfurstendamm, Checkpoint Charlie, Distrito  dos Museus. 
Almoço e tarde livre. Jantar no hotel. 
16º Dia - 29 Jul - DOM - Berlim / Frankfurt / São Paulo: 
Café da manhã no hotel. Manhã livre para atividades independentes. 
Em horário a ser determinado, traslado do hotel para o aeroporto de 
Berlim para embarque em voo com destino a Frankfurt e conexão 
imediata para São Paulo. Jantar e café da manhã a bordo.  
17º Dia - 30 Jul - SEG - São Paulo / Porto Alegre / Caxias do Sul: 
Chegada a São Paulo e logo após os trâmites da alfândega 
brasileira, conexão em voo para Porto Alegre. Chegada, 
recepção e traslado em ônibus de turismo para Caxias do Sul, 
e…  

Até a próxima viagem.  

SUÍÇA E ALEMANHA

Saída: 
14/07/18 
17 dias

Zurique



NOSSO PROGRAMA INCLUI: 
- Traslado no percurso Caxias / Porto Alegre / Caxias em 

ônibus especial de turismo; 
- Passagem aérea: Porto Alegre / Lisboa / Genebra /// 

Berlim / Lisboa / Porto Alegre, com taxas incluídas; 
- Hotéis categoria Primeira durante todo o passeio, em 

aptos. duplos e triplos, com café da manhã; 
- 19 refeições, entre almoços e jantares, conforme 

descrito no roteiro; 
- Acompanhamento de Guia Magnificat durante todo o 

período, acima de dez passageiros; 
- Kit de viagem. 

NÃO INCLUI: 
- Extras de caráter pessoal. 
- Seguro saúde com cobertura médica, odontológica e 

farmacêutica durante todo o período da viagem. 
- Todo tipo de gorjetas: guia, motorista, maleteiros, 

aeroporto, fronteira, hotéis, etc. 
- Tudo que não estiver mencionado como incluído. 
- Taxas locais de cidade a serem pagas diretamente nos 

hotéis. 

:

NOTAS IMPORTANTES: 
A inscrição para tomar parte na programação descrita neste folheto implica na total aceitação de todas as condições aqui estabelecidas. 
MAGNIFICAT TURISMO LTDA, na qualidade de operadora, declara que o presente programa de viagem será realizado em atendimento: 
• Às “Condições Específicas”  ou  “Descrição do Programa” ora estabelecido neste impresso;  
• Às “Condições Gerais” estabelecidas pela Deliberação Normativa nº 161 de 09/08/85 da EMBRATUR que se encontra à disposição dos participantes 

na sede da agência operadora, regulamentando os direitos e deveres recíprocos das partes, suas responsabilidades e os casos de alterações ou 
cancelamentos do programa. 

• Os preços destes programas foram calculados tomando-se por base a taxa do Dólar Norte Americano e dos custos de operação do programa no dia 
14/11/2017. Eventuais variações entre estas moedas ou destes custos operacionais poderão determinar alteração do preço final do programa. 
Havendo tais variações, as diferenças de valores, quando excederem o valor original do programa, serão suportadas pelo cliente.  

Caxias do Sul, 14 de novembro de 2017.

Para este roteiro, não é necessário nenhum tipo de visto ou vacina para passageiros brasileiros.  
O passaporte deverá ter validade mínima até Fevereiro de 2019.

Rua Tronca 1560 / 43  –  95.010-100  –  Caxias do Sul  –  RS  –  Brasil 
54 3028-7012 |  54 98111-0706  –  www.magnificat.tur.br

VALORES POR PESSOA 
(consulte outras formas de pagamento):

Apartamento Parte Aérea e Terrestre:

Duplo R$ 19.950,00

Triplo R$ 19.950,00

Individual R$ 23.460,00

Julgfraujoch - Suíça

Stuttgart - Alemanha

VOOS SUGERIDOS:

Cia. Aérea Nº Voo Data De / Para Saída / Chegada

TAM JJ 3219 14 JUL - SAB Porto Alegre   /   São Paulo 15:04h  /  16:50h

TAM JJ 8070 14 JUL - SAB São Paulo   /   Frankfurt 22:10h  /  15:05h

LUFTHANSA LH 1224 15 JUL - DOM Frankfurt   /   Genebra 16:55h  /  18:00h

LUFTHANSA LH 0195 29 JUL - DOM Berlim   /   Frankfurt 16:45h  /  17:55h

TAM JJ 8071 29 JUL - DOM Frankfurt   /   São Paulo 21:50h  /  04:50h

TAM JJ 3394 30 JUL - SEG São Paulo   /   Porto Alegre 08:35h  /  10:25h

Berlim - Alemanha

http://www.magnificat.tur.br
http://www.magnificat.tur.br

