


Chumihuette, Adelboden, Oberland Bernês



3

Bem-vindo! 
Para mim, não há nada mais bonito que fl ocos de neve caindo do céu 
e cobrindo o mundo em uma espessa manta branca. Uma paisagem 
coberta de neve é uma fonte de grande tranquilidade, mas também 
palco de experiências esportivas que as pessoas aguardam ansiosa- 
mente o ano todo. Fantásticas regiões de esqui com pistas soberbas 
e neve fresquinha em abundância fazem da Suíça o lar dos esportes 
de inverno. Em outras palavras, de volta ao resort de esqui original. As 
montanhas aqui são simplesmente um pouco mais altas, a neve um 
toque mais profundo e a diversão muito maior.
 
A Suíça não é apenas top destino para os amantes de esqui em 
2019, mas também está na moda pela agitada vida noturna e polo 
dos eventos gastronômicos e de arte contemporânea durante o 
inverno.  O upgrade é garantido tanto para quem gosta de esquiar 
quanto para aqueles que buscam locais charmosos e badalados ou 
apenas querem apreciar as montanhas cobertas de neve.
Para quem quiser experimentar o esqui pela primeira vez, a Suíça 
oferece o "First Ski Experience", um pacote completo que inclui 
equipamento, passe de esqui e muita diversão.
Na Suíça tem neve para todos os tipos de amantes de inverno. 
 
Venha nos visitar e tenha momentos inesquecíveis.

Christina Gläser 
Diretora do Turismo da Suíça no Brasil



4 Upgrade your winter: histórias de inverno.

Histórias de inverno
A experiência em um país torna-se ainda mais 
rica quando conhecemos também um pouco 
das pessoas que vivem por lá. Selecionamos 
aqui algumas das mais interessantes histórias 
de pessoas comuns - e outras nem tanto, que 
vivem o dia a dia do inverno na Suíça.
Saiba mais em MySwizterland.com/WinterStories

Valais
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Uma estrela em três mundos.  
As fotos rodaram o mundo: ele subiu uma escada rolante com um braço enquanto outros atletas esta-
vam se preparando para as Olimpíadas de Inverno em PyeongChang. Bem-vindo ao mundo de Fabian 
Boesch. O esquiador freestyle de Engelberg também alcançou o topo muito cedo. Depois de ser cam-
peão mundial com apenas 17 anos de idade, ganhou os X-Games um ano depois, em 2016 – nada me-
nos que o maior evento de esportes radicais do mundo. Ele costuma juntar ideias para clipes e truques 
enquanto passa um dia na neve com amigos em Engelberg. Não importa se está em seu tempo de lazer 
ou durante os treinos, na Coréia ou na Suíça, Boesch sempre faz tudo à sua própria maneira.
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Os campeões de amanhã. 
Há quatro deles. E é melhor dar-lhes al-
gum espaço nas pistas quando eles vêm 
trovejando. Os irmãos Jan (14), Ben (12), 
Finn (10) e Ron (6) estão entre os melho-
res esquiadores em suas categorias. As-
sim que a escola acaba, esses meninos 
de Obersaxen correm para as encostas. 
Este não é um empreendimento fácil, já 
que a família vive nas terras baixas. Toda 
semana eles viajam 500 quilômetros só 
para poder esquiar o máximo possível. 
Seu maior sonho é viver ao lado das pis-
tas. Talvez esse tempo não esteja longe.

Oberland. O gado da 
montanha. 
Antes de Hansueli Hauri se aproxi-
mar da Cabana Chumi em seu 
snowmobile, ele cuida de seu gado 
de montanha, em torno do qual a 
vida do agricultor e dono de restau-
rante gira. Esquiadores amam o deli-
cioso aroma de seus hambúrgueres 
de carne - eles oferecem o final per-
feito para um bom dia nas pistas!

Mulher ao volante. 
O poderoso veículo de pista move-se lenta-
mente abaixo do Stätzerhorn sob a luz da lua 
cheia. Uma jovem mulher está ao volante. 
Nadja Gut encontrou seu emprego dos so-
nhos ao volante de um veículo de 14 tonela-
das. Ela nunca se sente solitária, sua alegria é 
a sensação de ter a montanha só para ela.
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Rösti, caviar e poder snow.
Uma cabana alpina e cozinha gourmet? Que as duas 
são compatíveis já está comprovado por Franck Rey-
naud, na Cabane des Violettes. Com seu entusiasmo 
por produtos locais e amor pelas montanhas, o francês 
acrescenta um toque especial à habitual comida encon-
trada em uma cabana. Na vila, ele coloca sua faca de 
cozinha para trabalhar preparando a alta gastronomia 
servida em "Pas de l'Ours". Como ele consegue equili-
brar os dois? “Um tour de esqui ao nascer do sol libera 
uma enorme quantidade de energia”.

Mito do mastro 13.  
O treinador de corridas Martin Berthod deu o 
aviso de que um forte campo de energia esta-
va tendo uma influência sobre a seção central 
do Campeonato Mundial de Esqui nas pistas 
de St. Moritz. E algumas coisas estranhas re-
almente aconteceram. Uma delas foi Beat 
Feuz subindo, como se tivesse nascido com 
asas, 90 metros acima da rampa mais próxi-
ma. Embora Berthod tenha mantido todos os 
detalhes para si mesmo, ele sempre se lem-
brará do mito sobre o mastro 13 antes de 
cada corrida.

Traçando linhas para viver. 
Canetas e esquis são suas ferramentas, 
montanhas como o Moléson nos alpes de 
Friburgo sua fonte de inspiração. Simon 
Charrière vem desenhando desde que ele 
era um menino - e tem esquiado pelo mes-
mo tempo.  Ele sempre teve as montanhas 
de Friburgo à vista da janela de seu quarto. 
Não é de admirar que ele foi atraído por ela. 
Ele esboçou no papel os truques que ele 
queria aprender na neve. Hoje, as linhas do 
ilustrador freerider pode ser encontradas em 
paredes e cartazes pelo mundo inteiro - e, 
claro, no poder das montanhas de Friburgo.
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Em uma cidade suíça tudo está perto, inclusive as montanhas. As curtas distancias permitem 
facilmente combinar o mundo alpino com as comodidades de uma cidade internacional.

Cidades no Inverno

Zurique: cidade da 
inovação
A metrópole suíça vale a visita: além de 
inúmeras lojas, os visitantes podem en-
contrar diversidade culinária, excelentes 
ofertas de bem-estar e, claro, uma vida 
noturna vibrante. No entanto, os dias de 
lazer também podem ser enriquecidos 
com muita ação e viagens para as paisa-
gens de inverno carregadas de neve. Mui-
tas áreas de esqui suíças podem ser al-
cançadas em apenas 90 minutos, rinques 
de patinação são montadas no coração 
da cidade e - assim que a neve cair - tobo-
gãs sinuosos na região ao redor do Lago 
de Zurique convidam os visitantes para 
um passeio emocionante.
zuerich.com/winter 

Berna
A capital suíça é conhecida principal-
mente pela cidade antiga, patrimônio 
mundial da UNESCO desde 1983. Os 
telhados das casas cobertos com a 
neve branquinha completam a paisa-
gem de conto de fadas, é como se es-
tivesse entrando em um cartão postal. 
Caminhar pelas ruas estreitas e sob as 
arcadas da Kramgasse é uma experi-
ência única, que convida para uma 
parada em um dos charmosos cafés.
bern.com/winter
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Lucerna
Com uma localização privilegiada, Lucerna combina perfeitamente cidade, lago e montanha. Aqui, onde 
você pode até chegar de barco, os resorts de inverno mostram sua verdadeira variedade, sempre a cur-
tas distancias. Esqui, snowboard, corridas de trenó, cross-country, raquetes de neve e trilhas de inverno, 
é diversão garantida para todos! 
luzern.com/winter

Das cidades às pistas
Começar o dia com um expresso na área de pedestres de uma charmosa cida-
de, então desfrutar do sol nas pistas um pouco depois – isso é possível na Suí-
ça. Das cidades às pistas em questão de minutos: 

- Adelboden-Oey: 75’

- Zweisimmen: 80’

- Grindelwald-Grund: 110’

Stoos: 45’

Andermatt: 73’

Titlis: 87’

- Flumserberg / Unterterzen: 58’

- Schwyz / Stoosbahn: 75’

- Lenzerheide / Rothorn cable car: 115’

Berna Lucerna

Zurique



Swiss cusine
Aos 22 anos de idade já lançou dois livros de culinária que estão a ponto de se tornarem 
best-sellers internacionais. Nadia, que cresceu no Engadin e vive em Zurique, está sempre 
rodando pelo mundo e constantemente pensando em receitas criativas e saudáveis. Seus textos 
e fotos são tão harmonioso quanto suas criações, razão para o enorme sucesso de "Eat Better 
Not Less". A jovem borbulhante do Engadin viajou o mundo para seu segundo livro “Eat Better 
Not Less - Around the World". Ela visitou doze países em nove semanas para se familiarizar com 
a cozinha das pessoas comuns. Sua viagem valeu a pena, como seu inspirado livro de culinária 
chegou a o topo da lista de best-sellers em 2017. 
nadiadamaso.com
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“A região de Berna é o lar de muitos pratos saborosos e saudáveis como o pão trançado, 
merengue com creme e quiche de cebola. Minha interpretação da rösti mostra que uma versão 
light pode ser tão saborosa quanto a versão original.”

Releituras dos clássicos suíços são um exemplo do que pode ser encontrado nos livros de 
Nadia, aqui estão algumas sugestões para te deixar com água na boca!

Café da Manhã: 
bircher muesli 
com amêndoas 
crocantes
Este superalimento suíço é 
original de Zurique. A versão de 
Nadia dá um extra de energia e 
uma experiência ompletamente 
nova de sabor!

Almoço: rösti de 
batata doce e 
cenoura
Batata rösti é um clássico suíço 
conhecido no mundo todo. 
Nadia apresenta uma versão 
com batata doce e cenouras, 
acompanhadas de ervilhas, 
alface de cordeiro e nozes.

Jantar: risoto 
cremoso de 
cevada 
Cevada é um ingrediente muito 
amado nos Grisões, e Nadia 
usa em substituição ao arroz 
para criar um prato cremoso. 
Um jantar para repor as energias 
depois de um dia na neve!
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Restaurantes de montanha para repor as energias nas pistas.

Ski gourmet.

Berghaus Alpenrösli
Se você conseguir um lugar na frente da lareira, ou ao sol no terraço com vista para Prättigau, já pode 
aproveitar e deixar ser mimado pela simpática equipe, enquanto é servido das especialidades saboro-
sas e frescas da cozinha da região.

Chez Vrony  
A cozinha do Vrony é inspirada 
na terra. Pratos típicos como a 
raclete são a grande pedida. O 
restaurante com vista para o 
Matterhorn é um dos mais co-
nhecidos de Zermatt, então re-
serva com antecedência é al-
tamente recomendada.

El Paradiso
O queridinho da temporada. 
Além de ostentar uma das 
melhores vistas da região, é 
um dos locais mais badalados 
aos finais de semana. O res-
taurante oferece especialida-
des suíças, entre elas uma 
deliciosa fondue de Gruyère. 
Fácil de chegar a partir das 
pistas ou do teleférico.

St. Moritz, Grisões

Zermatt, Valais
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Motta Hütte
O Motta Hütte, uma verdadeira instituição 
por mais de 30 anos, irradiou novo es-
plendor desde 2017.
Seu interior apresenta um destaque: uma 
adega walk-in é incorporada ao salão, 
que se completa com uma acolhedora la-
reira. Seu amplo terraço é uma grande 
atração. O esqui muitas vezes fica em se-
gundo plano por aqui, devido a boa co-
mida, magnífica vista e música ao vivo.

Frutt Stübli  
O restaurante gourmet do 
Hotel Frutt Lodge & Spa 
tem 15 pontos no Gault-
Millau e serve uma fusão 
de haute cuisine tradicional 
e iguarias alpinas.

Berggasthaus Bort 
Depois de apertar as mãos do anfitrião 
Bruno Brawand, que é a quarta gera-
ção de sua família a gerenciar o restau-
rante, você se sente imediatamente 
em casa. Você pode saborear especia-
lidades regionais com vista para a face 
norte do Eiger.

Grindelwald, Bernese Oberland

Lenzerheide, Cantão de Grisões

Melchsee-Frutt, Região do Lago de Lucerna
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Restaurantes de montanha para repor as energias nas pistas.

Ski in Ski out

Bergotel Trübsee, Alpine lodge 

Suvretta House kkkkkS

Nira Alpina kkkkS

Engelberg, Região do Lago de Lucerna

St. Moritz, Grisões

St. Moritz, Grisões

Como o nome indica: o Berghotel Trübsee, perto do lago e rodeado 
pelas montanhas, fi ca a meio caminho entre Engelberg e a estação 
de Titlis - e é acessível apenas por gôndola. Aqui diversas pistas de 
esqui atraem os hóspedes no inverno. E quando a noite cai e a 
última gôndola desce a montanha, o silêncio e o céu estrelado 
pertencem exclusivamente aos hóspedes do hotel.

Renomado grand hotel que remonta a 1912 e ainda pertence à 
família fundadora. Sob a mesma gestão nos últimos 20 anos. 
Situado em terrenos de parquet, proporcionando vistas magnífi cas. 
Os quartos e suites foram completamente renovados. 2 restauran-
tes e 2 bares, além de 2 restaurantes de montanha. Área de 
bem-estar, maior piscina coberta local, pista de gelo, tênis, campo 
de golfe e campo verde. 

Para os fãs de esportes de inverno, a localização do hotel é 
simplesmente perfeita! O acesso ao teleférico de Piz Corvatsch está 
diretamente em frente ao hotel e cada quarto tem uma varanda ou 
terraço. Três restaurantes, padaria própria, Nira Spa com 5 salas de 
tratamento, sauna, banho de vapor, banho Rasul em estilo árabe, 
banheira de hidromassagem, sala para relaxar e academia são 
outras características, bem como uma biblioteca bem equipada.

Hotel Chetzeron, Crans-Montana

Da cama para as pistas.
Conheça aqui uma seleção dos principais hotéis ski-in & ski-out da Suíça, para você desfrutar do melhor 
do inverno Europeu, com toda comodidade. 
Veja a lista completa em MySwitzerland.com/skiinskiout
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Tschuggen Grand Hotel kkkkk S

Hotel W Verbier kkkkk 

Cervo Boutique Hotel  kkkkk 

Tschuggen, Arosa

Verbier, Valais

Zermatt, Valais

Os hóspedes deste hotel com vistas deslumbrantes, 
são levados diretamente para a área de esqui e 
caminhadas de Arosa, a bordo do Tschuggen-Express 
do hotel (ski-in e ski-out). Os 130 quartos e suítes foram 
projetados por Carlo Rampazzi, enquanto o famoso 
arquiteto Mario Botta criou o complexo de bem-estar 
de 5.000 m2 do hotel. O hotel também inclui um 
kindergarden, 5 restaurantes e uma loja de esportes.

O primeiro W-Hotel nas montanhas, pertencente à 
cadeia internacional Design-Hotel, abriu em Verbier. 
Abaixo, pistas de esqui diretamente na estação do 
vale - e na Place Blanche, o centro criativo Verbier, 
luxuosos quartos, suítes e residências com vistas 
magníficas. Além disso, um spa de 800 m² de alta 
tecnologia com piscinas aquecidas e ao ar livre, 
academia, banho turco, etc.

Um local único com vista fantástica para o poderoso 
Matterhorn, na fronteira entre a floresta pacífica e a 
animada vida da aldeia. Oito luxuosos chalés de estilo 
de vida com instalações de bem-estar privadas e 
exclusivas; alcançado por elevador ou a pé. O design do 
chalé alpino se funde a um toque de caça e inovação 
criativa, na medida em que o estilo se destaca com o 
saboroso Restaurante Cervo-Puro, com 14 pontos 
GaultMillau e o Ferdinand Alpine Casual Dining.

cervo.ch
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Principais vantagens: 
 ■ Viagens ilimitadas de trem, ônibus ou barco
 ■ Viagens gratuitas em diversas rotas panorâmicas
 ■ Transporte público gratuito em mais de 90 centros urbanos
 ■ Entrada gratuita em mais de 500 museus
 ■ 50% de desconto na maior parte das excursões de montanha
 ■  Crianças com menos de 16 anos viajam grátis quando acompanhadas de um responsável com Swiss Travel 
Pass válido

 ■  Crianças menores de 6 anos sempre viajam grátis

Swiss Travel Pass: 
Seu ticket all-in-one.
Explorar a Suíça nunca foi tão fácil! O Swiss Travel Pass é o ticket all-in-one que permite viajar 
ilimitadamente de trem, ônibus ou barco por toda a Suíça, além de oferecer entrada gratuita 
em mais de 500 museus, viagens gratuitas em diversas rotas panorâmicas e desconto nas 
principais excursões de montanha por todo país.

Procure seu agente de viagens ou compre através do site MySwitzerland.com/rail
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Glacier Express Excellence Class 
O trem panorâmico mais famoso da 
Suíça inaugura em janeiro de 2019 sua 
classe premium. Todos os 20 assentos 
da nova “Excellence Class” estão na ja-
nela. Entre os serviços exclusivos es-
tão: welcome desk nas estações de 
trem, refeições incluídas, tablet para en-
tretenimento a bordo e bar com uma 
seleção exclusiva de vinhos e spirits. 
MySwitzerland.com/glacierexpress



18 Upgrade your winter: aprenda a esquiar.

Desenhado para aqueles que nunca experimentaram o esqui, o First Ski Experience é um 
combo fácil de reservar, onde todos podem descobrir o fascínio do esqui ou snowboard com 
muita comodidade. O pacote inclui equipamento, passe de esqui e instrutor e muita diversão! 

First Ski Experience.
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A Swiss Ski School garante: faremos de 
você um grande esquiador! Aprenda a 
esquiar em 3 dias - independentemente 
se você é um novato total ou está fazen-
do um retorno cauteloso! Venha para as 
escolas suíças de esqui e experimente 
por si mesmos. E se essa promessa não 
for cumprida, uma aula adicional é ofere-
cida gratuitamente.

Reserve agora em
MySwitzerland.com/lern-skiing

Nosso desafio:  
pista azul em três dias.
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Upgrade your winter: ski + art
A Suíça não é apenas top destino para os aman-
tes de esqui em 2019, mas também se tornou o 
novo polo dos eventos internacionais de arte con-
temporânea durante o inverno. Exposições tem-
porárias e eventos especiais sobre arte contem-
porânea enriquecem ainda mais as férias de 
inverno na Suíça, não somente nos museus das 
charmosas cidade-boutique, mas também nos al-
pes. O upgrade é garantido tanto para quem gos-
ta de esquiar quanto para aqueles que preferem 
apenas apreciar as montanhas cobertas de neve. 
nomadstmoritz.com 
 
A icônica St. Moritz, famoso berço dos esportes de 
neve, recebe dois dos principais eventos da tem-
porada. NOMAD ST. MORITZ revisa a ideia clássi-
ca de feiras e exposições para inovar um novo for-
mato para o século XXI. Uma viagem ao design 
colecionável, reúne uma seleção das principais ga-
lerias do mundo em locais de arquitetura singular.
A primeira edição do SOMMET, o novo Salão de 
Inverno de Arte Contemporânea, pretende sub-
verter o formato típico da feira de arte, procurando 
formas inovadoras de ligar as obras ao espaço e 

ao visitante, criando novas regras e novas atmos-
feras. Os hotéis Badrutt's Palace e Kulm St Moritz 
estão entre as melhores opções de hospedagem 
na cidade, unindo perfeitamente a tradição hotelei-
ra à modernidade das exibições.
sommet.art
 
Verbier, a 2 horas de Genebra, está na moda não 
só pelas lindas pistas de esqui, mas também pela 
agitada vida noturna que reúne tanto os esquiado-
res como gente que busca locais charmosos e 
badalados. Para os que, além da paisagem de 
neve, amam arte, a melhor época para estar em 
Verbier é entre os dias 1 e 2  de fevereiro, data do 
“Verbier Art Summit 2019”. O renomado evento, 
em sua terceira edição, tem parceria com a Pina-
coteca de São Paulo e contará com a presença 
de Jochen Volz, diretor do museu, além de artistas 
brasileiros. O hotel W Verbier (World’s Best Ski Ho-
tel 2017) é uma ótima opção para quem deseja 
esquiar pela manhã e assistir aos Art Talks interna-
cionais à tarde.
artverbier.ch 
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07.12.2018- 
09.12.2018 St. Moritz Womens FIS Wordcup: Giant Slalom, Super G, 

Comb. www.skiweltcup-stmoritz.ch

26.12.2018- 
31.12.2018 Davos Icehockey: Spengler Cup www.spenglercup.ch

10.01.2019- 
11.01.2019 Arosa Ice Snow Football, unofficial World Champion-

ship www.icesnowfootball.ch

11.01.2019- 
19.01.2019 St. Moritz Gourmet Festival www.stmoritz-gourmetfestival.

ch

12.01.2019- 
13.01.2019 Adelboden Mens FIS Worldcup: Giant Slalom, Slalom www.weltcup-adelboden.ch

12.01.2019- 
19.01.2019 Belalp Witche’s Race www.belalphexe.ch

18.01.2019- 
19.01.2019 Wengen Mens FIS Worldcup: Lauberhorn comb. 

Downhill e Slalom, Downhill, Slalom. www.lauberhorn.ch

21.01.2019- 
26.01.2019 Grindelwald World Snow Festival, International artists 

create sculptures out of snow www.worldsnowfestival.com

22.01.2019- 
27.01.2019 St. Moritz IBSF Bobsleigh and Skeleton Worldcup www.olympia-bobrun.ch

23.01.2019- 
26.01.2019 Mürren Inferno Race Schilthorn www.inferno-muerren.ch

26.01.2019- 
03.02.2019 Chateau-d’Oex International Hot Air Balloon Festival www.chateau-doex.ch

25.01.2019- 
27.01.2019 St. Moritz Snow Polo Worldcup www.snowpolo-stmoritz.com

31.01.2019- 
03.02.2019 Crans-Montan Winter Golf Cup www.wintergolfcup.com/en/

crans-montana

01.02.2019- 
02.02.2019 Verbier Verbier Art Summit www.artverbier.ch

03, 10  e 
17.02.2019 St. Moritz White Turf www.whiteturf.ch

07.02.2019- 
10.02.2019 St. Moritz NOMAD (art, design & architecture) www.nomadstmoritz.com

08.02.2019- 
11.02.2019 St. Moritz SOMMET (Winter salon of contemporary art) www.sommet.art

16.03.2019 Saas Fee 16th Glacier Bike Downhill Race www.saas-fee.ch/en/winter-
events/glacier-bike-downhill

23.03.2019- 
24.03.2019 Crans-Montana Womens FIS Worldcup: Downhill, Combinded 

Super G, Slalom. www.skicm-cransmontana.ch

05.04.2019- 
06.04.2019 Saas Fee Allalin-Races www.saas-fee.ch/allalin-ren-

nen

10.01.2020- 
19.01.2020 Lausanne Winter Youth Olympic Games www.lausanne2020.com

Principais eventos em 2018/2019.

* datas sujeitas a alteração. Veja o calendário completo de eventos em MySwitzerland.com/events



Swiss
City Guide

22 Suíça Digital.

Winter Upgrade com 
apenas um click
“Upgrade your Winter” – com uma vi-
sita à Suíça. Aqui, onde os esportes 
de inverno foram inventados em 1864, 
as montanhas são mais altas e as pis-
tas mais divertidas. Experimente todas 
as faces do inverno suíço: 
MySwizterland.com/winter

@MySwitzerland
Siga nas mídias sociais as melhores fo-
tos, vídeos e histórias de nossos convida-
dos e fala parte desta comunidade com-
partilhando suas próprias experiências:
facebook.com/MySwitzerlandPT
instagram.com/MySwitzerland
twitter.com/MySwitzerland
inlovewithswitzerland.com

1 plataforma – 777 experiências
Encontre seu host suíço e descubra o país com os locais.
MySwitzerland.com/myswissexperience

Noticias do inverno
Quer experimentar mais? Descubra informações atualiza-
das para um inverno inesquecível em nossa newsletter. 
Inscreva-se em MySwizterland.com/newsletter

Mantenha-se atualizado
com seu celular
Com nossos aplicativos gratuitos você tem acesso a infor-
mações e serviços. Disponível no iTunes, Google Play e 
Windows Store.
MySwitzerland.com/mobile

Switzerland
Mobility

Swiss 
Travel Guide

Best Swiss
Hotels

Swiss Winter 
Hike iPhone App

Snow 
Report App

Swiss
Events
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visana.chswissinfo.chswisseducation.com swissrent.comswisscom.comswiss-ski-school.ch

mammut.chlesambassadeurs.chintersportrent.ch grimselstrom.ch

swisstravelcenter.chgubelin.com hertz.ch holycow.chgastrosuisse.chappenzellerbier.ch

nikon.chkirchhofer.com

SWISS ARMY KNIVES |  
WATCHES | TRAVEL GEAR
victorinox.com

Parceiros.
Recomendados pelo Suíça Turismo.  
MySwitzerland.com/strategicpartners

Parceiros estratégicos premium

Parceiros estratégicos

Parceiros oficiais

American Express
na Suíça
americanexpress.ch

Performance Bikes
bmc-switzerland.com

Aluguel de carros
europcar.ch

Gateway to the Alps
zurich-airport.com

A companhia aérea da Suíça
swiss.com

Associação do trade turístico da  
Indústria Hoteleira Suíça
hotelleriesuisse.ch

Serviços financeiros
ubs.com

Switzerland Cheese Marketing
switzerland-cheese.com

Biscoitos finos suíços
kambly.ch

Suíça de trem, ônibus e barco
SwissTravelSystem.com

Comércio retalhista e grossista
coop.ch

Home of Swiss Chocolate 
since 1819
cailler.ch

Nossos parceiros regionais

MySwitzerland.com/pt 
Facebook @MySwitzerlandPT  |  Instagram @MySwitzerland    

#INLOVEWITHSWITZERLAND 
A versão online desta revista está disponível em MySwitzerland.com/brochures




