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As férias na cidade são 
uma boa maneira de conhecer 
pessoas e entender como 
elas pensam. 

Em uma cidade suíça tudo está por perto, você sente o pulsar da vida 
cotidiana ao seu redor com seu caldeirão fervilhante de culturas. Ao 
explorar uma cidade, as joias escondidas são tão importantes quanto 
os famosos pontos turísticos e grandes marcos. Quer pelo turismo, 
cultura de classe mundial ou a proximidade com as montanhas, as 
cidades-boutique suíças oferecem uma riqueza de variedade 
incomparável em um espaço muito compacto. 

Explorar a cidade "através dos olhos de um local" – mesmo sendo 
por alguns dias – é uma experiência inesquecível. Aqui, você encon-
trará algumas histórias interessantes de pessoas que vivem nas 
principais cidades suíças, como elas ajudaram a infl uenciá-las – e 
como têm sido infl uenciadas por elas.

Embarque em uma jornada de descoberta e experimente as cidades 
suíças de uma forma inusitada. Deixe-se inspirar.

Christina Gläser 
Diretora do Turismo da Suíça no Brasil



4 Swiss urban feeling. Zurique.

Amor a primeira mordida 
A melhor maneira de conhecer uma cidade é através do 
estômago. Um exemplo perfeito: as baguetes de Seri 
Wada, de Zurique. Há alguns anos, o banqueiro de 46 
anos se transformou em um padeiro. Ele usa ingredien-
tes simples e muita paixão para assar 60 baguetes todos 
os dias, as quais faz questão de entregar pessoalmente 
usando sua bicicleta. Suas baguetes são consideradas 
as melhores da cidade, mas isso não é suficiente para 
ele: “Meu sonho é participar do ‘Grand Prix de la baguet-
te de tradition française de la ville de Paris’ – e ganhar.” 
Para o perfeccionista, o objetivo de assar a melhor ba-
guete do mundo está ainda muito longe.
seri.li
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Para experimentar o melhor da cidade

Zurich food tour. 
Esta visita guiada pelo moderno distrito de Zurich West é uma chance 
para os foodies descobrirem o lado gastronômico da cidade. A pé, 
gourmets apurados e curiosos visitarão vários restaurantes e bares 
que são populares entre os habitantes locais. 
zuerich.com

A comovente história do 
"Im Viadukt". Construído 
em 1894, hoje um hub para 
foodlovers e designers. 
A companhia ferroviária teve uma influência 
substancial no desenvolvimento urbano da 
cidade no século 19. No distrito industrial de 
Zurique, os trens rolavam sobre aterros ferro-
viários que eram obstáculos intransponíveis 
para a expansão do bairro até serem substi-
tuídos por viadutos em 1894. Depois disso, 
os viadutos experimentaram uma história co-
movente – de quase serem destruídos a se 
tornarem alvo de uma grande competição de 
arquitetura com o objetivo de reconstruir os 
arcos como um ponto de encontro para to-
dos. Hoje as arcadas do viaduto abrigam lo-
jas descoladas, restaurantes e até um mer-
cado com produtos locais e orgânicos.
im-viadukt.ch

A animada cena do café 
em Zurique. 
A tendência internacional do café está forte-
mente representada na cidade. Oferecendo 
inúmeros novos, aconchegantes e modernos 
cafés a cada ano. Um lugar com café delicio-
so e uma história interessante é o ViCafé, que 
abriu como uma pequena loja servindo café 
através de uma janela na Goldbrunnenplatz. 
Inspirado por numerosos micro torrefadores 
na Cidade do Cabo, África do Sul, o proprie-
tário Christian Forrer tem orgulho de torrar 
seu café em uma pequena vila pitoresca fora 
da cidade, chamada Eglisau. Todos os dias, 
a equipe dedicada com um fundo diversifica-
do (de geógrafos, músicos, arquitetos, fotó-
grafos até ourives) compartilha sua paixão 
pelo café com a comunidade.
zuerich.com | vicafe.ch 



6 Swiss urban feeling. Berna.

Indo com a correnteza.  
Somos todos iguais na água. De operários a professores – todos vão para o Aare no verão. Mes-
mo proeminentes políticos podem ser vistos aqui em seus trajes de banho. MySwitzerland mostra 
o que faz do nadar no rio uma atividade tão popular assim.
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Fora d’água, um passeio pela torre do relógio
A Torre do Relógio (Zytglogge) é o marco da cidade de Berna. De hora em 
hora, diversos turistas se reúnem à sua frente para ver uma atração única: o 
espetáculo do mecanismo de um relógio do século 16. Durante os 50 mi-
nutos de visita à Torre, é possível vivenciar esse “show” bem de perto. Do 
lado de dentro da torre, os visitantes acompanham, passo a passo, os mo-
vimentos do relógio e de suas figuras mecânicas – até o famoso terceiro 
canto do galo. Além disso, do alto tem-se a vista perfeita das ruas e dos te-
lhados da capital. De abril a outubro, diariamente, às 14h30.
bern.com

O povo de Berna tem um caso de amor com 
o rio Aare. Você pode desfrutar de água clara 
e fresca, enquanto passeia gentilmente pela 
pitoresca Cidade Antiga de Berna - patrimô-
nio mundial da UNESCO. A natação urbana 
é uma parte importante da cultura da cidade. 
Quase todo mundo gosta de um mergulho 
refrescante durante os meses de verão. Mas 
você não simplesmente “vai ao Aare”. Os fre-
quentadores têm seus lugares favoritos para 
pular, deslizar e sair do rio: de um ponto a ou-
tro. Entrar na pequena praia de Eichholz é 
muito fácil, respire fundo e mergulhe direto na 
água fria: um dos locais favoritos entre os 
moradores é Schönausteg, perto do jardim 
zoológico de Dählhölzli. Falando nos mora-
dores: até o prefeito de Berna, Alec von Graf-
fenried, muitas vezes nada no Aare durante o 
verão. "É puro relaxamento", diz.

Sentindo-se seguro no Aare  
Nem todo mundo se sente instantaneamente 
à vontade na correnteza do Aare. É por isso 
que Angela Scalese está ativamente empe-
nhada em garantir que as pessoas se divirtam 
e se mantenham seguras: “Muitos jovens não 
sabem nadar nos rios.” Desde 2017, ela tra-
balha com Bernhard Fleuti da sociedade de 
salva-vidas suíços (SLRG) para organizar cur-
sos especiais de natação no Aare, sobre se-
gurança e como se comportar no rio, com o 
slogan “Stadtwellen - sicher y d'Aare” (Ondas 
da cidade - permanecendo seguro no Aare). 
"Até bons nadadores precisam conhecer seus 
limites bem como os lugares seguros para en-
trar e sair da água”, explica Angela.
stadtwellen.ch



8 Swiss urban feeling. Lucerna.

Excelente design não é uma exclusividade das grandes cidades, e a  
qualidade de vida aqui também é muito boa, de acordo com a designer 
e empreendedora Franziska Bründler.
Entrevista: Christian Sidow
Fotos: Markus Bühler

Franziska Bründler é fundadora e diretora da Fidea Design. A marca vende produtos incomuns, es-
téticos, inteligentes, muitos dos quais são projetados localmente e manufaturados na Suíça por em-
presas sociais. Desde 2009, ela organiza a “DesignSchenken” que assessora empresas de design e 
comunicação.

MY LUCERNE: Uma cidade  
desenhada para inspiração.

Franziska 
Bründler 
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Uma joia escondida.
Lucerna tem muito mais a oferecer do que a ponte da capela, o lago e 
as montanhas! Diversas joias escondidas os aguardam para serem 
descobertas. Uma delas é o café do Museu de Arte de Lucerna, no 
mundialmente famoso KKL - o Centro de Cultura e Convenções de Lu-
cerna. O café do Museu de Arte não serve apenas iguarias como bolo, 
saladas, sopas e muito mais, mas também produtos de designers lo-
cais. A joia do impressionante edifício projetado pelo famoso arquiteto 
Jean Nouvel, tem sido por muito tempo, uma dica de moradores locais.
kunstmuseumluzern.ch

ST: Franziska Bründler, como você descre-
veria Lucerna em três palavras?
FB: Maravilhosa. Kitschy. Acolhedora.

ST: O que mais te inspira em Lucerna?
FB: Lucerna oferece um pouco de tudo. 
Posso relaxar em uma região com muita 
natureza, que alimenta minha criatividade 
quando volto à cidade.

ST: Qual é a sua parte favorita da cidade?
FB: O distrito de Bruch, atrás da estação 
de trem - onde o gado costumava ser ven-
dido até o início dos anos 70 - é uma área 
cheia de vida. Muitas pequenas e inovado-
ras lojas têm aparecido aqui recentemente. 
É o lar de uma mistura emocionante de co-
zinha clássica salpicada de frescos concei-
tos insolentes.

ST: Como você começa 
um dia perfeito em 
Lucerna?
FB: Eu gosto de pa-
rar no Café Bar Pic-
colino no distrito de 
Bruch, a caminho do 
trabalho. Eu ando de bici-
cleta, claro - a maneira perfeita para 
se locomover pela cidade.

ST: E o final perfeito para o dia perfeito? 
FB: No verão, nada é melhor que um drink 
com vista do Pilatus, desde um ensolarado 
terraço em Seebad Luzern Do lado de fora, 
parece um pouco como uma caixa de ma-
deira, mas por dentro, você pode sentir o 
charme da maravilhosa Belle Epoque dos 
banhos públicos.





The Dolder Grand – 5*S thedoldergrand.com

Baur au Lac – 5*S bauraulac.ch

25 Hours Hotel Zurich Langstrasse – 4* 25hours-hotels.com

Bellevue Palace Bern – 5*S bellevue-palace.ch

Schweizerhof Bern – 5*S schweizerhof-bern.ch

Hotel Allegro – 4* kursaal-bern.ch

Bürgenstock Resort – 5* buergenstock.ch

Schweizerhof Luzern – 5* schweizerhof-luzern.ch

Art Deco Hotel Montana – 4*S hotel-montana.ch

11Hotéis especialmente selecionados.

Hotéis especialmente  
selecionados.

Zurique

Berna

Lucerna

Bellevue Palace, a perfeita combinação entre 
sofisticação e tradição, no coração da capital.

Sobre as águas azuis e cristalinas do Lago Lucerna, 
o Bürgenstock Resort é a novidade da região.

25 Hours Hotel Zurich Langstrasse, o ponto 
dos descolados em Zurique.



12 Zurique, Lucerna e Berna

Graças às curtas distâncias de viagem, você poderá aproveitar ao máximo a variedade artísti-
ca e cultural das cidades suíças. Incontáveis museus, galerias, exposições e concertos estão 
à sua disposição. Não deixe de fazer compras em Zurique, passear de barco em Lucerna e 
visitar a Cidade Antiga de Berna.

Da metrópole à capital, passando 
pelo lago e as montanhas.

Zurique: cidade da inovação
Zurique sempre tem algo novo para oferecer. Não é de admirar: esta cidade à beira do lago é 
considerada o berço da avant-garde artística. Quatro coleções - Cartazes, Design, Gráficos e 
Arte Aplicada - acomodam 500.000 objetos no Museum für Gestaltung, reaberto em março 
de 2018. O principal museu de design e comunicação visual da Suíça também é conhecido 
por suas fascinantes exposições temporárias.
museum-gestaltung.ch
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Lucerna: a casa dos 
festivais de música
Música que parece além da imaginação. 
Público que mergulha em um mundo de 
som muito distante do estresse da vida diá-
ria. O Festival de Lucerna torna tudo isso 
possível – e o tem feito há 80 anos. Orques-
tras famosas, condutores lendários e solis-
tas virtuosos se unem três vezes por ano 
nos arredores do idílico Lago de Lucerna 
para celebrar a alegria da música. Na sala 
de concertos projetada por Jean Nouvel, 
conhecida por sua acústica fenomenal e ar-
quitetura requintada, encontra-se uma audi-
ência não menos internacional e sofisticada. 
Anualmente, cerca de 110 mil pessoas via-
jam a Lucerna para vivenciar um dos festi-
vais de música mais renomados do mundo 
e para ouvir as estrelas internacionais da 
música clássica no coração da Suíça. 
lucernefestival.ch

Berna: história, arte e arquitetura.
O belo centro medieval preservado de Berna é inigualável 
na Europa: toda a Cidade Antiga é um Patrimônio Mundial 
da UNESCO. Suas fachadas de arenito bem conservadas 
e seu horizonte único de telhados combinam estranha-
mente bem com o centro comercial Westside, que fascina 
seus visitantes pela singularidade arquitetônica idealizada 
pelo americano Daniel Libeskind, que criou um mundo ex-
traordinário que harmoniosamente combina spa, eventos 
e shopping sob um mesmo teto. O Zentrum Paul Klee, 
projetado pelo arquiteto italiano Renzo Piano, é muito 
mais que um museu. Este influente complexo também 
serve como um local de pesquisa com foco nas muitas 
facetas do artista Paul Klee, um local de espetáculos e 
centro cultural que abriga uma ampla gama de atividades. 
zpk.org



14 Genebra, Lausanne e Basileia

Genebra apresenta uma seleção de 10 museus, incluindo o famoso MAMCO, o maior museu de arte 
moderna e contemporânea da Suíça. Vale a pena parar em Lausanne para uma visita ao Musée d'Ely-
sée, além de outros 5 museus excepcionais. Chegando a Basiléia, capital artística da Suíça, 8 dos princi-
pais museus do país e inúmeros espaços públicos encantadores convidam você a ficar por um tempo.
MySwitzerland.com/amos

3 cidades que respiram  
arte e arquitetura.

Genebra: a menor 
metrópole do mundo.
Localizada idilicamente entre as colinas 
do Jura e os altos alpes, Genebra incor-
pora o fascínio da cultura cosmopolita 
em escala humana. O MAMCO, o mais 
proeminente museu de arte contemporâ-
nea da Suíça é original em todos os sen-
tidos. Desde a sua inauguração em 
1994, este museu realiza uma série de 
exposições dinâmicas. Vale a visita.
mamco.ch

Lausanne: cidade de 
excelência.
A casa do movimento olímpico também é 
campeã na arte e arquitetura: Lausanne defini-
tivamente conquista os corações de seus visi-
tantes. Uma visita ao distrito de Flon não deve 
ser perdida. Esta antiga zona industrial rein-
ventou-se nos últimos anos como um ponto 
cultural e de entretenimento, lar de uma arqui-
tetura inovadora e design elegante. O interna-
cionalmente renomado Musée de l'Elysée é 
um dos principais museus da Europa dedica-
dos inteiramente à fotografia. Uma vila do sé-
culo 18 com vista para o Lago de Genebra, 
este museu é excepcionalmente fotogênico.
elysee.ch
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Os eventos de arte mais concorridos da Suíça requerem planejamento com antecedência, já esta na 
hora de fazer suas reservas! MySwitzerland.com/amos

Para se programar.

Basileia: uma cidade  
de arte.
Basileia não só ostenta a maior con-
centração de museus na Suíça, como 
também oferece ao seu visitante uma 
abundância de arquitetura emocio-
nante. O Kunstmuseum Basel, Museu 
de belas Artes da Basileia, é um dos 
museus de arte mais prestigiados do 
mundo. Esta instituição visionária 
apresenta uma das mais antigas, 
abrangentes e importantes coleções 
de arte pública do mundo.
kunstmuseumbasel.ch

Verbier Art Summit: 1 a 2 de fevereiro de 2019
O Verbier Art Summit conecta anualmente influenciadores e figuras-chave da arte mundial para discutir 
sobre inovação e mudanças em um contexto não transacional, sempre com um tema diferente, sob o 
comando de um diretor de museu internacional. Em 2019 o tema será We are many: art and the multiple 
thruths (Somos muitos: arte e as múltiplas verdades) e o fórum acontece sob o comando de Jochen 
Volz, diretor da Pinacoteca de São Paulo. 
artverbier.ch

Art Basel: 13 a 16 de junho de 2019
A mais importante semana de arte do mundo reúne 290 das principais galerias do mundo mostrando as 
obras de mais de 4.000 artistas. Um programa completo de palestras acontece todos os dias. Exposi-
ções e eventos também são oferecidos por instituições culturais na Basileia e arredores, criando uma 
emocionante semana de arte.
artbasel.com/basel



16 Taste my Swiss City.

Pura satisfação em comer e beber como os locais: descubra o sabor das cidades suíças seguindo as re-
comendações de seus habitantes. Escolha sua cidade favorita, depois um guia local para embarcar em 
uma aventura para o paladar, enquanto compartilham dicas gastronômicas.
MySwitzerland.com/TasteMySwissCity

Taste my Swiss City.

Moradora e louca por 
massas: Ursula, de 
Winterthur
Pergunte a Ursula sobre as especialidades de 
Winterthur e ela pode recomendar muitas: 
bolo de girafa, olhos de peixe feitos de choco-
late, várias cervejas artesanais e vários pratos 
vegetarianos da região. Entretanto, seu prato 
favorito é macarrão. “Eu poderia comer ma-
carrão todos os dias. Há tantas coisas que se 
pode fazer com ele.” Ela também gosta das 
crepes do restaurante local Grepery, onde eles 
até nomearam uma crepe com seu nome! A 
melhor comida de rua está disponível nas pe-
quenas lojas perto de Obertor e Graben. Para 
ver a cidade de outro ângulo, ela gosta de 
passear pelo Goldenberg e Heiligberg

1. Selecione uma cidade.

3. Compre seu ticket. 4. Pronto para sair!

2. Selecione um local.
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Fã de salsicha e futebol: 
Dario, de Berna
Quando Dario fala sobre Berna, ele frequentemen-
te menciona a qualidade de vida. Graças ao Aare e 
à natureza relaxada dos habitantes locais, ele diz, 
essa qualidade é particularmente alta na capital. 
Dario é um grande fã de futebol, e muitas vezes ele 
pode ser encontrado no antigo depósito de bon-
des da cidade, onde hoje as pessoas produzem e 
- como no caso de Dario - tomam sua própria cer-
veja. Ele é um ávido seguidor do clube de futebol 
Young Boys e considera que a YB-Würst (salsicha 
YB) servida em todos os jogos é a verdadeira es-
pecialidade de Berna. Sua dica para dias quentes: 
“Sentado do lado de fora de um dos muitos restau-
rantes da cidade antiga, tendo uma pequena refei-
ção e simplesmente aproveitando a vida” - um 
passatempo popular entre jovens e idosos.

Entusiasta de mercados e 
empreendedora: 
Franziska, de Lucerna
Aos sábados, Franziska quase sempre pode 
ser encontrada no mercado da Helvetiaplatz.
“Os produtos aqui são sempre frescos. É um 
bom lugar para conhecer pessoas e ver a ci-
dade e um dos seus melhores pontos.” Para 
Franziska, a beleza de Lucerna é quase gritan-
te. Chügelipasteli (patê de carne) e Luzerner 
Birnenwegge (massa recheada de pêra) são 
especialidades que ela recomenda a todos os 
visitantes. E não há nada que ela goste mais 
que uma rösti perfeitamente cozida. Drinks à 
beira do lago seguidos por um mergulho são 
uma ótima maneira de relaxar também.



18 Swiss Travel System

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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As cidades suíças estão bem próximas das famosas montanhas – onde é possível até brincar 
com a neve em pleno verão, além de diversas outras atrações facilmente alcançadas através 
da incrível rede de transportes públicos do país. Com o Swiss Travel Pass fica muito mais 
fácil aproveitar uma day-trip, confira aqui algumas opções:

Day trips: aproveite as curtas distâncias.

Desde Berna: rota Kambly 
A rota Kambly une a capital da Suíça, Berna, com Lucerna e 
Interlaken. Uma visita à fábrica de biscoitos Kambly em Trubs-
chachen é um passeio que não pode deixar de ser feito. Des-
cubra as origens de Kambly, a marca de biscoitos mais popu-
lar da Suíça, e os segredos da arte de fazer biscoitos. Você 
poderá escolher entre mais de 100 variedades na loja de fábri-
ca. No ateliê, crianças a partir de 6 anos também podem aju-
dar a assar os biscoitos, assistidos por um mestre confeiteiro. 
Os visitantes deixam sua imaginação funcionar livremente en-
quanto decoram seus bolinhos ou fazem o seu próprio Bretzel.
bern.com

Desde Zurique: as 
cataratas do rio Reno 
As Cataratas do Reno proporcionam um 
magnífico espetáculo. Em uma largura de 
150 metros e uma altura de 23 metros, 600 
m³ de água mergulham nas quedas durante 
o verão. Um caminho de aventura com ele-
vador vai do Castelo de Laufen até as plata-
formas de observação e permite uma visão 
clara deste espetáculo da natureza. 
zuerich.com

Desde Lucerna:  
o Monte Titlis 
A “Montanha dos Anjos”, como os fundado-
res do mosteiro chamavam Engelberg em 
1120, é um destino popular para pessoas que 
viajam da vizinha Lucerna: a rota leva apenas 
40 minutos. O Monte Titlis um paraíso de es-
qui e snowboard e permite tocar as neves 
eternas também no verão. A montanha e seu 
parque glaciar são acessíveis pelo Rotair, o 
primeiro teleférico giratório do mundo. A uma 
altitude de 3020 metros 
acima do nível do 
mar, os visitantes 
têm uma vista fa-
bulosa dos Alpes 
centrais.
luzern.com



20 Swissminiatur

Swissminiatur:  
a Suíça em miniatura.
Mais uma opção para aproveitar as curtas distâncias do país. A 10 minutos de Lugano ou 2,5 horas 
de Zurique está o Swissminiatur, um parque em miniatura ao ar livre na pequena vila de Melide, à 
beira do Lago de Lugano, região da Suíça italiana. 

Em 14.000 metros quadrados, os visitantes podem admirar mais de 120 modelos numa escala de 
1:25 dos mais famosos edifícios e monumentos da Suíça. Algumas atrações levaram até 10 meses 
para serem construídas, como por exemplo a Catedral de Genebra. Outros destaques são o Caste-
lo de Chillon, o Palácio Federal de Berna e a Heidi Village. Para os amantes dos trens, uma rede de 
3.560 metros de ferrovias em miniatura serpenteia pelo parque. Encanta ver os 18 trens correrem 
sobre os trilhos, passando por pontes e parando nas estações. Os barcos atravessam os lagos, te-
leféricos e funiculares sobem e descem as montanhas e os carros circulam nas pequenas rodovias. 

O parque está cercado por 1.500 arvores e mais de 15.000 flores. A área do parque é cercada de 
montanhas, entre o Monte San Giorgio, recentemente declarado Patrimônio Natural pela UNESCO. 
O parque também oferece vários jogos para os mais pequenos, além de um restaurante self-service 
com a excelente cozinha local, italiana e asiática. 

Swissminiatur abre de março até o final de outubro, todos os dias, entre 9h e 18h. 
swissminiatur.ch
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29.06.18 - 02.09.18 Genebra L'Escale, espaço de  
entretenimento e descontração

www.geneve.com/en/
events/l'escale

29.06.18 - 14.07.18 Montreux Montreux Jazz Festival www.montreuxjazz.com

11.07.18 - 14.07.18 Berna Gurten Festival, música www.gurtenfestival.ch

19.07.18 - 05.08.18 Verbier Verbier Festiva, música www.verbierfestival.com

09.08.18 - 11.08.18 Berna Buskers Festival de Musica de Rua
www.buskersbern.ch

11.08.18 Zurique Street Parade, festival de música 
eletrônica

www.streetparade.com

17.08.18 - 16.09.18 Lucerna Festival de Verão de Lucerna, música www.lucernefestival.ch

28.10.18 Lausanne Maratona de Lausanne pt.lausanne-marathon.com

31.01.19 - 02.02.19 Verbier Verbier Art Summit www.artverbier.ch

07.03.19 - 17.03.19 Genebra Salão do Automóvel de Genebra www.gims.swiss

06.04.19 - 08.04.19 Zurique Sechseläuten, tradicional  
festival da primavera

www.zuerich.com/en/visit/
sechselaeuten

13.06.19 - 16.06.19 Basel Art Basel www.artbasel.com/basel

18.07.19 - 11.08.19 Montreux, Vevey Feira dos Viticultores www.fetedesvignerons.ch

Principais eventos em 2018/2019.

* datas sujeitas a alteração. Veja o calendário completo de eventos em MySwitzerland.com/events
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Natureza a apenas 
um click
Seja viajando de bike, a pé, de trem 
ou de barco – a natureza te chama. 
Da montanha mais alta ao lago 
mais cristalino ou o mais profundo 
canyon, o verão suíço oferece mui-
tas opções. Encontre todas elas em 
MySwizterland.com/summer

@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
Seja mergulhar nos canyons da Viamala com Rik ou per-
seguir colônias de cabras monteses no Monte Niederhorn 
com Urs – encontre seus anfi triões e experimente de ma-
neira inusitada o verão suíço na companhia dos locais.
MySwitzerland.com/myswissexperience

Noticias da natureza
Encontre informações atualizadas para um verão inesque-
cível e a grande natureza da Suíça 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
Hike

Swiss
City Guide

Swiss
Events

Family
Trips

   



23

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




