
A plataforma oferece vistas deslumbrantes e sensações de aventura a 3.454 metros acima do 
nível do mar, reunindo em um único lugar o que fascina os visitantes dos Alpes: um cenário 
majestoso de gelo, neve e rocha com panoramas de tirar o fôlego. Viaje confortavelmente de 
trem até a estação ferroviária de maior altitude da Europa – o clímax da sua viagem pela Suíça, 
no coração do Patrimônio Mundial da UNESCO “Swiss Alps Jungfrau-Aletsch”.

Eiger Express: o mais moderno teleférico 3S do mundo
O teleférico Eiger Express 3S leva você do Grindelwald Terminal para a estação Eigergletscher 
em apenas 15 minutos. Com a conexão direta, a viagem completa até o Jungfraujoch – Top of 
Europe é agora 45 minutos mais rápida.

Jungfraujoch — Top of Europe.
Jungfraujoch é a número 1 entre as excursões de montanha na Europa.  
O melhor lugar para descobrir o gelo e a neve. Aberta 365 dias por ano. 

Experimente outros destaques na região do Jungfrau como Grindelwald 
First, Schynige Platte ou Harder Kulm usufruindo de 50 % de desconto 
com o Swiss Travel Pass: jungfrau.ch

Ice Palace

Jungfraujoch – a estação ferroviária de maior altitude da Europa

Glacier Plateau Alpine Sensation Snow Fun Park

Novo:  

Eiger Express 

Swiss Travel Pass 
Cobertura: viagens ilimitadas de 
trens, ônibus e barcos, incluindo trens 
panorâmicos premium e transporte 
público em mais de 90 cidades. 
Jovens até o 25º aniversário recebem 
30 % de desconto no preço regular do 
Swiss Travel Pass. Validade: 3, 4, 6,  
8 ou 15 dias consecutivos. Bônus:  
50 % de desconto na maioria dos  
trens de  montanha e entrada gratuita 
em mais de 500 museus. 

Swiss Travel Pass Flex 
Cobertura: mesma cobertura do 
Swiss Travel Pass. Diferença: os 3, 4, 
6, 8 ou 15 dias de viagem são livre-
mente selecionáveis dentro de um 
mês. 

Swiss Half Fare Card 
Cobertura: até 50 % de desconto nas 
viagens de trem, ônibus e barco, assim 
como na maioria dos trens de montanha 
e no transporte público em mais de  
90 cidades. Validade: 1 mês.

Swiss Family Card 
Cobertura: disponível gratuitamente 
na compra de qualquer bilhete regular 
do Swiss Travel System. Crianças entre 
o 6º e o 16º aniversário viajam 
gratuitamente quando acompanhadas 
de pelo menos um dos pais com 
bilhete válido do Swiss Travel System. 

Bilhetes do Swiss Travel System.
Viaje o quanto quiser em toda a rede de trens, ônibus e barcos da Suíça. E 
ainda aproveite entrada gratuita em diversos museus e descontos em ferrovias 
de montanha – tudo incluído.

Todos os destaques em uma única rota.
Uma viagem de sonho com todas as linhas panorâmicas e pontos turísticos da 
Suíça – é o que você experimenta no Grand Train Tour of Switzerland. 

Patrimônios Mundiais da UNESCO na Suíça.
Descubra os maiores legados que o homem e a natureza deixaram ao  
país alpino.

Saiba mais em GrandTrainTour.com #grandtraintour
Reserve o seu bilhete online e descubra um lado 
único da Suíça: ourheritage.ch

Bilhetes ponto a ponto e tíquetes 
de 1 dia
Para viagens individuais, você pode 
comprar bilhetes simples e de ida e 
volta para 1ª e 2ª classes. Uma grande 
variedade de tíquetes de 1 dia está 
disponível para viagens regionais ou 
nacionais. As opções de Supersaver 
são válidas para bilhetes ponto a ponto 
e tíquetes de 1 dia.

Bilhetes para viajar à Suíça 
De países vizinhos diretamente aos 
centros das cidades suíças é possível 
graças às conexões ferroviárias 
internacionais diárias. Dependendo do 
país de origem, há diferentes bilhetes 
disponíveis: com tarifas padrão ou 
Supersaver.

Bilhetes Eurail e Interrail 
Embarque em Praga e desembarque 
em Zurique – com muita facilidade. 
Viajar de trem na Europa é assim! A 
Interrail e a Eurail têm os melhores 
bilhetes para deslocar-se de uma nação 
a outra. Com eles, nada vai impedir a 
sua viagem por 30 países.

Mais bilhetes.
Além dos bilhetes do Swiss Travel System, existem diversas outras opções 
disponíveis para desfrutar com tranquilidade do transporte de ônibus, trem e 
barco da Suíça.

Todos os bilhetes e informações em: MySwitzerland.com/tickets

Na Suíça, todos os destinos são 
acessíveis. Trens, ônibus, barcos e 
trens de montanha são perfeitamente 
coordenados. Longo tempo de 
espera? Não nessa nação alpina. 
Quando o trem chega, ônibus e barcos 
já estão à disposição a uma curta 
distância. Viajar é sempre muito fácil.

Chegada.
Bem-vindo ao país com a rede de transporte público mais densa do mundo. 
Para qualquer destino que você queira ir, há sempre uma conexão.

Inspire-se: MySwitzerland.com/swisstravelsystem 

Pura imersão na magnífica natureza

No Grand Train Tour da Suíça através de paisagens pitorescasA Grande Geleira Aletsch – Patrimônio Mundial da UNESCO “Swiss Alps Jungfrau-Aletsch”Paisagem glaciar imponente em Titlis

Até à maior catarata da Europa: toda a Suíça com apenas um bilhete De países vizinhos, confortavelmente, até a Suíça

Deslizando sobre as águas com conforto e estilo

Uma inesquecível experiência de trem ao longo do anoBiblioteca – Patrimônio Mundial da UNESCO “Convento de 
St. Gallen”

Vivenciando as montanhas de perto no transporte público

Escalando as montanhas mais íngremes no conforto do tremPalafitas – Patrimônio Mundial da UNESCO “Pilharias 
pré-históricas em redor dos Alpes”

TITLIS Rotair – O primeiro teleférico 
giratório 
Não perca o passeio no primeiro 
bondinho giratório do mundo! O TITLIS 
ROTAIR leva você da estação Stand até 
3.020 metros acima do nível do mar.  
O bondinho gira 360º sobre seu eixo 
durante a viagem de cinco minutos, 
 oferecendo vistas panorâmicas 
espetaculares das faces da rocha, 
fendas e dos picos da montanha.

Surpreendente, o ano inteiro
11 grandes lagos, 4 idiomas nacionais, 
5 Patrimônios Mundiais da UNESCO e, 
entre eles, 1.280 quilômetros com 
paisagens cênicas: no Grand Train 
Tour of Switzerland, você viaja com 
conforto para todos os destaques do 
país, em qualquer época do ano. 
Entre, sente-se e aproveite – onde 
quiser.

Quatro fenômenos naturais fascinantes  
e nove grandes empreendimentos 
culturais foram agraciados com o 
cobiçado título da UNESCO: são 
Patrimônios Mundiais Naturais e 
Culturais. Cada um se destaca pela 
autenticidade, qualidade e diversidade 
conservadas por gerações. Esses 
valores continuam a fazer parte da 
identidade e do pensamento do  
povo suíço.

Monte glacial TITLIS – bem-vindo ao coração 
da Suíça.
Passe um dia fantástico na neve a mais de 3.000 metros de altitude.

Inspire-se em titlis.ch/pt
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Com o aplicativo, você estará sempre atualizado

“App-grade” sua viagem!
Dois aplicativos estão disponíveis para facilitar as viagens de trem, ônibus e 
barco pela Suíça. Baixe-os gratuitamente na App Store e na Google Play Store.

Swiss Travel Guide App
 � Guia de viagem digital com mapa e 
horários integrados

 � Notificações para mais de 500 
destaques suíços

 � Cupons digitais atraentes

Grand Train Tour of Switzerland App
 � Guia do Grand Train Tour of Switzer-
land

 � Notificações push para os próximos 
pontos turísticos

 � Coleta de selos e prêmios
 � Cupons e suvenires
 � Informações de horários em todas as etapas da 
viagem

Mídia social
Marque #swisstravelsystem e  
#grandtraintour em suas fotos  
favoritas de viagem.

 @SwissTravelSystem

 @swisstravelsystem

 @Media_STS

 Swiss Travel System AG

 @SwissTravelSystem
Esplêndida vista panorâmica do mundo das montanhas na 
Suíça

Preços dos produtos Swiss Travel System  
em 2022.
Um país – um bilhete: com o Swiss Travel Pass, você pode desfrutar de 
viagens praticamente ilimitadas de trem, ônibus e barco em toda a Suíça.

O uso dos bilhetes do Swiss Travel System exige residência permanente fora da Suíça e do Principado de 
Liechtenstein. 

Residentes da Suíça encontram informações sobre a oferta de bilhetes no site sbb.ch

Crianças entre o 6º até o 16º aniversário, acompanhadas por pelo menos um dos pais, viajam gratuitamente com o 
Swiss Family Card. Desacompanhadas, elas recebem 50 % de desconto em todos os bilhetes do Swiss Travel System. 
Crianças menores de 6 anos, viajam gratuitamente.

Sujeito a alterações. 

Adquira os bilhetes do Swiss Travel System: MySwitzerland.com/rail

Pronto para viajar com o Swiss Travel Pass

Bem-conectado em todos os lugares.
De trem, ônibus e barco, você vai explorar a Suíça inteira de maneira conveniente e confortável – graças à rede de transporte mais densa do mundo.

Para qualquer lugar de transporte público – até mesmo ao topo 
das montanhas mais altas

Panorama espetacular

Adquira os bilhetes do Swiss Travel System: MySwitzerland.com/rail

50  %  

de desconto 

com o Swiss  

Travel Pass

25  %  

de desconto 

com o Swiss  

Travel Pass

Mapa do Swiss 
Travel System 2022. MySwitzerland.com/swisstravelsystem

AnúncioAnúncioAnúncio

Descubra a Suíça em toda a sua 
diversidade: nas nostálgicas ferrovias 
de cremalheira, nos trens com janelas 
até o teto e em barcos de última 
geração. Esta aliada à pontualidade, 
conforto e destaques gastronômicos –  
isso, sim, é viajar ao estilo suíço.

TITLIS CLIFF WALK – A ponte 
suspensa mais alta da Europa 
Essa atração vai tirar o seu fôlego. Você 
tem nervos de aço? A 3.041 metros 
acima do nível do mar, a caminhada 
sobre o abismo certamente vai fazer o 
seu coração acelerar. Você vai precisar 
depositar toda sua confiança na estreita 
ponte suspensa enquanto se aventura 
nessa travessia de 150 passos de pura 
adrenalina e com vistas 
incríveis. 

Mergulhe no passado do país com  
o bilhete Patrimônio Mundial da 
 UNESCO. Tenha acesso a tesouros 
históricos e aprecie vistas espetacula-
res de paisagens naturais.

Cidades, montanhas e panoramas 
sem limites
O Grand Train Tour não se resume 
apenas a viagens atraentes de trem: a 
rota segue por vales, passagens nas 
montanhas e pelas mais belas cidades 
e vilas suíças. Admire maravilhas 
naturais de pertinho e viaje conforta-
velmente pelas montanhas mais altas, 
de trem ou teleférico.

Swiss Travel Pass 2ª classe 1ª classe

  3 dias CHF 232 CHF 369

  4 dias CHF 281 CHF 447

  6 dias CHF 359 CHF 570

  8 dias CHF 389 CHF 617

15 dias CHF 429 CHF 675

Swiss Travel Pass Youth 1) 2ª classe 1ª classe

  3 dias CHF 164 CHF 260

  4 dias CHF 199 CHF 315

  6 dias CHF 254 CHF 402

  8 dias CHF 276 CHF 436

15 dias CHF 307 CHF 479

Swiss Travel Pass Flex 2ª classe 1ª classe

  3 dias em 1 mês CHF 267 CHF 424

  4 dias em 1 mês CHF 323 CHF 514

  6 dias em 1 mês CHF 384 CHF 610

  8 dias em 1 mês CHF 409 CHF 649

15 dias em 1 mês CHF 449 CHF 706

Swiss Travel Pass Flex Youth 1) 2ª classe 1ª classe

  3 dias em 1 mês CHF 189 CHF 299

  4 dias em 1 mês CHF 229 CHF 362

  6 dias em 1 mês CHF 272 CHF 430

  8 dias em 1 mês CHF 290 CHF 459

15 dias em 1 mês CHF 321 CHF 501

Swiss Half Fare Card

1 mês CHF 120

Swiss Family Card

1 mês gratuito

1  Disponível para jovens viajantes até o 25º aniversário (desconto de 30 %). 

O Swiss Travel Pass inclui a viagem de trem 
entre Lucerna e Engelberg. S
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Trem, ônibus e barco 
em um relance

Meios de transporte

Edição: 12.2021
Por falta de espaço, não é possível indicar todas as linhas. 
Suijeito a alterações.

0 10 20 30 km

1 : 1.25 m

Área de validade do Swiss Travel Pass
Swiss Travel Pass Youth | Swiss Travel Pass Flex | 
Swiss Travel Pass Flex Youth

Para o uso de determinados trens/ônibus/barcos, como por 
exemplo, o Glacier Express, o Bernina Express, o Gotthard 
Panorama Express e o Palm Express é preciso fazer uma 
reserva e/ou pagar uma taxa.

Trens panorâmicos premium

Área de validade do Swiss Half Fare Card

Linhas com desconto (50%)

Linhas com desconto (50%) Sem desconto

Linhas para número limitado de viagens

Linhas com desconto (50%,     25%) Sem desconto

Válido também na rede das empresas de transporte urbanoTrens Ônibus Teleféricos Barcos

Bernina Express

Glacier Express

GoldenPass Panoramic

Gotthard Panorama Express

Luzern–Interlaken Express

https://www.jungfrau.ch/en-gb/
http://GrandTrainTour.com
https://ourheritage.ch/
http://MySwitzerland.com/tickets
https://www.myswitzerland.com/pt/interesses/viagens-tematicas/trem-onibus-e-barco-grand-train-tour/
http://titlis.ch/pt
https://www.sbb.ch/en/home.html
https://rail.myswitzerland.com/#/en/home
https://rail.myswitzerland.com/#/en/home
https://www.MySwitzerland.com/swisstravelsystem
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Patrimônios Mundiais da UNESCO
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1
 Bernina Express: de Chur a Tirano ou Lugano

Esse trem panorâmico Premium conecta a norte ao sul da Europa 
pelo coração da ferrovia Rética, Patrimônio Mundial da UNESCO. 
Sem titubear, o trem vermelho domina as subidas 
e oferece vistas impressionantes de montanhas, 
geleiras e palmeiras. É de surpreender!

2
 Glacier 3000, a 2.971 metros

Esta montanha de excursão no oeste da Suíça cativa com um 
panorama impressionante e a Peak Walk by Tissot. Esta é  
uma ponte suspensa de 107 metros 
ligando dois picos. A uma altitude elevada 
de 3000 metros.

3
 Glacier Express: de St. Moritz a Zermatt

Desfrute das paisagens mais diversas desde a invenção dos trens 
panorâmicos. De St. Moritz, passando pelo desfiladeiro do Reno, 
sobre o passo Oberalp, até a montanha mais 
famosa, a Matterhorn, em Zermatt. Tudo no 
trem expresso mais lento do mundo.

4
 GoldenPass Panoramic: de Montreux a Zweisimmen

Lago Genebra, vinhedos e castelos fascinantes: o GoldenPass 
Panoramic combina a região de língua francesa da “Riviera” próxima 
a Montreux com as típicas paisagens de 
colinas suíças. Pegue o trem e deixe-se 
levar pelos cenários pitorescos da Suíça.

5
 Gotthard Panorama Express: de Lugano a Lucerna

A Gotthard Panorama Express é mais do que uma rota panorâmica:  
 aqui, trem e barco unem duas belas regiões suíças. Partindo de 
Ticino, a jornada passa pela rota da 
montanha Gotthard e pelo Lago Lucerna 
até a cidade de Lucerna.

6
 Gornergrat, a 3.089 metros

Sem dúvida alguma, essa montanha está entre os destaques 
suíços. A ferrovia de cremalheira conduz diretamente da estação 
de Zermatt a alturas elevadas. A viagem 
por si só já oferece inúmeras paisagens 
de cartão-postal.

7
 Luzern–Interlaken Express: de Lucerna a Interlaken

Embarque no trem na Suíça Central, relaxe e chegue à região  
de Jungfrau menos de duas horas depois. A viagem no Luzern– 
Interlaken Express passa por lagos com 
água azul-turquesa e cachoeiras incríveis.

8
 Jungfraujoch, a 3.454 metros

Top of Europe – o maior fascínio alpino feito de gelo e neve.  
Um destino de excursão com poderes mágicos 
constantes e uma vista quase infinita em dias 
claros.

9
 Rigi, a 1.797 metros

A “Rainha das montanhas” é facilmente acessível de trem, ônibus  
e barco: nada menos que nove ferrovias de montanha 
conduzem ao enorme maciço rochoso e dão acesso a 
120 quilômetros de trilhas para caminhadas. A subida 
ao Monte Rigi faz parte do Swiss Travel Pass.

10
 Cruzeiro no Lago Lucerna

Onde a tradição encontra a odernidade. Seja em um navio  
histórico, um iate inovador ou um moderno catamarã, navegar  
pelo Lago Lucerna será sempre com estilo. 
E, com o Swiss Travel Pass, não tem custo 
adicional.

11
 Schilthorn, a 2.970 metros

Piz Gloria: uma vista panorâmica de tirar o fôlego e o primeiro 
restaurante giratório do mundo – no topo da Schilthorn, 
a beleza da paisagem alpina se exibe em sua totalidade 
e escancara de forma espetacular a Eiger, Mönch e 
Jungfrau, Patrimônio Mundial da UNESCO.

12
 Titlis, a 3.020 metros

Além do relevo impressionante, a única geleira acessível na Suíça 
Central também oferece a ponte de cordas suspensa 
mais alta da Europa. O passeio no teleférico giratório 
Titlis Rotair é, por si só, uma experiência inesquecível.

Os destaques absolutos da sua jornada.
“Você tem de ver isso!” As rotas mais imperdíveis do transporte público da 
Suíça – não dá para perder nenhuma! 

Mais experiências em: MySwitzerland.com/swisstravelsystem

Viagem tranquila e agradável

A maior e melhor experiência de trem.
O Grand Train Tour of Switzerland combina todas as linhas panorâmicas em 
um único itinerário. Durante o ano inteiro, essa viagem de trem de 1.280 
quilômetros leva das mais encantadoras cidades suíças aos pontos turísticos 
da  Alpine, passando por patrimônios da UNESCO e por paisagens famosas.

Etapas:

Zürich – Luzern – Interlaken (Luzern–Interlaken Express)
Interlaken – Zweisimmen – Montreux (GoldenPass)
Montreux – Visp –  Zermatt 
Zermatt – St. Moritz (Glacier Express)
St. Moritz – Tirano – Lugano (Bernina Express)
Lugano – Luzern (Gotthard Panorama Express)
Luzern – St. Gallen (Voralpen-Express)
St. Gallen – Schaffhausen – Zürich

Printed Matter

myclimate.org/01-21-695049

https://www.myswitzerland.com/pt/interesses/viagens-tematicas/trem-onibus-e-barco-grand-train-tour/

