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Willkommen, bienvenue, 
benvenuti, bainvegni.
Caro profi ssional do turismo,

Bem-vindo a edição 2019/20 do manual Experiência Suíça, onde trazemos 
dicas práticas para venda do destino e as melhores experiências em nossas 
principais regiões.

Este ano convidamos você e seus clientes a encontrar novos caminhos em 
estradas já conhecidas. Encontrar novos caminhos muitas vezes signifi ca 
quebrar velhos hábitos. Por que não trocar seus aplicativos pelos alpes, festas 
por trilhas e WiFi pela vida selvagem? 

O ar puro dos alpes combinado com a abundância de águas cristalinas faz da 
Suíça um paraíso para caminhadas – seja entre as montanhas, às margens 
dos lagos azuis ou em uma romântica vila, todos os lugares oferecem o cenário 
perfeito, cada um à sua própria maneira. O verão suíço é um convite à novas 
experiências, com incontáveis atividades para os amantes da vida outdoor, sem 
perder seus laços e sua proximidade com as cidades. 

Tudo isso facilmente combinado com os passeios de trem com suas vitrines 
panorâmicas, que conectam em pouco tempo este paraíso natural ao lado 
urbano e vibrante das cidades, modernas e internacionais, sem perder o charme 
da tradição. 

Embarque em uma jornada de descobertas e experimente a Suíça de uma nova 
forma, mais perto da natureza.

Christina Gläser 
Diretora Switzerland Tourism Brazil
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Ciclismo.

Aventura ao ar livre.

Subir um pico, caminhar por pastos alpinos, explorar uma floresta? Você de-
cide! Graças a mais de 65.000 quilômetros de trilhas, praticamente todos os 

cantos da Suíça estão esperando para serem descobertos. Os caminhos são 
bem marcados e tão variados quanto o cenário - na verdade, eles rapida-

mente se tornam um fim em si mesmos.
MySwitzerland.com/hiking

Caminhada.

Estradas até as lendárias passagens alpinas prometem um desafio estimu-
lante para qualquer ciclista; trilhas únicas e espetaculares irão emocionar 
todos os ciclistas de montanha; rotas campestres através de paisagens 

suaves e ao longo de lagos e rios atendem perfeitamente ciclistas de lazer 
e ciclistas de e-bike. 

MySwitzerland.com/cycling

Com tanta escolha, não é fácil encontrar o ambiente certo 
de aventura. As dicas a seguir foram recomendadas pela 
Turismo da Suíça e seus parceiros - eles abrangem tudo, 

desde uma excursão de bicicleta a picos de 4.000 metros. 
MySwitzerland.com/outdoor
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As mais belas caminhadas de longa distância na Suíça. 
A jornada é a recompensa. Especialmente quando você está descobrindo a Suíça em uma longa caminhada durante 
vários dias. Você pode escolher entre a rota clássica através dos Alpes do norte, a Via Alpina, a exigente Trilha dos 
Passes Alpinos por dentro dos Alpes do sul ou uma longa caminhada relaxante no suave Jura Crest Trail.

 Meiringen–Grindelwald–Adelboden

 
Via Alpina “Bear Trek ”.

Descubra a Suíça Alpina em toda a sua beleza: a Via 
Alpina leva você por vales e desfiladeiros, passando 
por Eiger, Mönch e Jungfrau até o resort de férias de 
Adelboden-Lenk. Com uma série de passagens por 
dentre as montanhas, a Bear Trek não é uma caminha-
da no parque, mas a beleza dos Alpes de Berna re-
compensa você pelos seus esforços.

Informações do tour
Companhia  
Eurotrek
+41 (0)44 316 10 00 
eurotrek@eurotrek.ch
www.eurotrek.ch

Período 
Julho – 
Setembro

Duração 
8 dias, 
7 noites 

Características 
Excursão 
autônoma

Indiomas 
Alemão
Inglês
Francês

Preço   
A partir de  
CHF 819
Por pessoa
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 Balsthal–Chasseral–Couvet

 
Jura Crest Trail.
Esta trilha sobre as colinas do Jura oferece vistas de longo alcance dos Alpes, 
da Floresta Negra e dos Vosges. Ao longo do caminho, você encontrará 
penhascos íngremes, cavernas profundas, nascentes e lagos. Você também 
poderá provar a deliciosa gastronomia regional.

 Chur–Ilanz–Olivone

 
Alpine Passes Trail.

Séculos atrás, essa era uma importante rota 
comercial romana que ia de Ticino a Grisões 
através do Planalto de Greina. A seção 
Graubünden da trilha é um dos destaques da 
região para caminhadas na Suíça. O Desfila-
deiro do Reno e a exótica Val Lumnezia nun-
ca deixam de atrair os caminhantes.

Informações do tour
Companhia  
Eurotrek
+41 (0)44 316 10 00 
eurotrek@eurotrek.ch
www.eurotrek.ch

Período 
Abril –
Outubro

Duração 
8 dias, 
7 noites 

Características 
Excursão 
autônoma

Indiomas 
Alemão
Inglês
Francês

Preço   
A partir de  
CHF 849
Por pessoa

Informações do tour
Companhia  
Eurotrek
+41 (0)44 316 10 00 
eurotrek@eurotrek.ch
www.eurotrek.ch

Período 
Junho  –
Outubro

Duração 
7 dias,
6 noites
 

Características 
Excursão 
autônoma

Indiomas 
Alemão
Inglês
Francês

Preço   
A partir de  
CHF 745
Por pessoa
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Stopover Switzerland

O que é o Stopover Switzerland? 
O programa Stopover Switzerland é projetado para passageiros 
que voam, via Zurique, com a SWISS International Air Lines ou 
com companhias aéreas parceiras. Ele permite que os viajantes 
explorem a Suíça de 2 a 5 dias antes de continuar a jornada até o 
destino final ou quando estiverem retornando ao Brasil. Os pas-
sageiros do programa Stopover Switzerland podem adquirir pa-
cotes atrativos para facilitar a visita ao país, incluindo acomoda-
ção em hotéis e transporte público na viagem de ida ou na volta.

Quem é responsável pelo Stopover 
Switzerland? 
O Stopover Switzerland é um projeto colaborativo entre 
SWISS International Air Lines, Switzerland Tourism e o Swit-
zerland Travel Centre.

Algumas informações sobre o pro-
cesso de reserva 

Os pacotes para o Stopover Switzerland são reservados ao 
mesmo tempo em que o voo e dentro da mesma reserva? 
Não. As reservas de voo devem ser feitas em uma primeira etapa e 
os bilhetes aéreos, emitidos. O pacote da escala pode ser adicio-
nado posteriormente, em uma etapa separada.

Os pacotes para a escala são aplicáveis a todas as tarifas e 
classes de reserva? 
Não. Os pacotes para a escala só podem ser adicionados se 
as regras de tarifa para o voo permitirem uma escala. Geral-
mente a maioria das tarifas para destinos na Europa, Oriente 
Médio e Ásia permitem escalas gratuitas. A escala está dispo-
nível para a SWISS Economy, Business e First, desde que as 
regras tarifárias permitam.

Como as agências de viagens podem reservar os pacotes 
do Stopover Switzerland? 
Os agentes de viagens podem acessar diretamente o site swiss.
com/stopover ou o Lufthansa eXperts. No eXperts, os agentes de 
viagens recebem informações sobre como inserir os dados do 
agente na máscara de reserva para receber confirmações de re-
serva e obter desconto. Os membros registrados no eXperts rece-
bem desconto de 8% ao reservar na plataforma online, utilizando o 
código fornecido no eXperts.

O pagamento deve ser feito com cartão de crédito e os dados 
do cliente devem ser inseridos para a reserva. Para receber a 
confirmação, os agentes de viagens podem usar o próprio en-
dereço de e-mail.

A viagem é acompanhada? 
As viagens não são acompanhadas por guia turístico. No en-
tanto, as atividades do dia e os passeios podem ser reserva-
dos individualmente.

Onde os agentes de viagens recebem suporte 
para reservas? 
O suporte é dado pela Switzerland Travel Centre via e-mail 
para trains@stc.ch ou por telefone +41 43 210 55 95, de se-
gunda à sexta, das 8:00 às 18:00 (horário da Suíça).

Solicite nossa factsheet completa através 
do e-mail info.br@switzerland.com
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Stopover Switzerland

Pacote Hotel & Swiss Travel Pass

Inclui - Viagens ilimitadas de trem, ônibus e barco em 
toda a Suíça;
- Entrada gratuita em mais de 500 museus;
- 50% de desconto na maioria das ferrovias de 
montanha.

Destaques Niederdorf (Cidade Antiga de Zurique)
Passeio de barco no Lago Zurique
Uetliberg, a montanha de Zurique

Pacote Hotel & Swiss Travel Pass

Inclui - Viagens ilimitadas de trem, ônibus e barco em 
toda a Suíça;
- Entrada gratuita em mais de 500 museus;
- 50% de desconto na maioria das ferrovias de 
montanha.

Destaques Ponte da Capela, cartão-postal da cidade
Rigi com vista panorâmica de 360º
Passeio de barco no Lago de Lucerna

Pacote Hotel & Travel Itinerary

Inclui Viagem de trem Aeroporto de Zurique – Lucerna 
– Interlaken – Aeroporto de Zurique

Destaques Titlis Cliff Walk
Visita à geleira de Jungfraujoch 
Cidade Antiga de Lucerna

Pacote Hotel & Travel Itinerary

Inclui Viagem de trem Aeroporto de Zurique – Zermatt 
– Chur – Aeroporto de Zurique, incluindo assento 
reservado no Glacier Express
Visita a Gornergrat

Destaques Vista do Matterhorn a partir de Gornergrat
Chalet Village Zermatt
Viagem no trem panorâmico Glacier Express

Zurique (1-4 noites) 

Lucerna (1-4 noites) 

O Melhor da Suíça (4 noites) 

Glacier Express (3 noites) 

Exemplo de pacotes 
para um único destino

Exemplo de pacotes 
para múltiplos destinos

Visite-nos no site swiss.com/stopover para informações detalhadas de todos os pacotes.



10

#SwissTravelSystem    #FlySwiss    #VisitZurich    #Interlaken    

#Titlis    #JungfrauRegion    #JungfrauRailways     #ILove_Lucerne     #MyLau-

sanne     #MontreuxRiviera     #ILove_Bern #Verbier     #GenevaTourism     

#SwissTravelSystem    #FlySwiss    #VisitZurich    #Interla-

ken    #Titlis    #JungfrauRegion    #JungfrauRailways     #ILove_Lucerne     

#MyLausanne     #MontreuxRiviera     #ILove_Bern #Verbier     #GenevaTou-

rism #SwissTravelSystem    #FlySwiss    #VisitZurich    #In-

terlaken    #Titlis    #JungfrauRegion    #JungfrauRailways     #ILove_Lu-

cerne     #MyLausanne     #MontreuxRiviera     #ILove_Bern #Verbier     

#GenevaTourism #SwissTravelSystem    #FlySwiss    #Visit-

Zurich    #Interlaken    #Titlis    #JungfrauRegion    #JungfrauRailways     

#ILove_Lucerne     #MyLausanne     #MontreuxRiviera     #ILove_Bern 

#Verbier     #GenevaTourism #SwissTravelSystem    #FlySwiss    

#VisitZurich    #Interlaken    #Titlis    #JungfrauRegion    #JungfrauRail-

ways     #ILove_Lucerne     #MyLausanne     #MontreuxRiviera    

 #ILove_Bern #Verbier     #GenevaTourism #SwissTravelSystem    

#FlySwiss    #VisitZurich    #Interlaken    #Titlis    #JungfrauRegion    

#JungfrauRailways     #ILove_Lucerne     #MyLausanne     #MontreuxRivi-

era     #ILove_Bern #Verbier     #GenevaTourism     #SwissTravelSys-
tem    #FlySwiss    #VisitZurich    #Interlaken    #Titlis    #Jungfrau-

Region    #JungfrauRailways     #ILove_Lucerne     #MyLausanne     

Experiência: Suíça.  Apaixonado pela Suíça.

Apaixonados pela Suíça.
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Dicas de viagem.
Suíça acessível 
A Suíça é conhecida por seus elevados padrões de quali-
dade e sua cultura de serviço excepcional. Os preços po-
dem parecer elevados à primeira vista, mas o custo bene-
fício é excelente. Há diversos valores agregados que 
fazem da Suíça um dos destinos com melhor retorno no 
investimento da viagem:  
■■ Café da manhã e taxas estão no preço da hospedagem na 
maioria dos hotéis.

■■ Titulares do Swiss Travel Pass podem desfrutar de entrada 
gratuita em mais de 500 museus e castelos.

■■ A taxa de serviço é normalmente incluída em contas de hotel 
e restaurante, bem como tarifas de taxi. Uma gorjeta extra 
não é esperada, mas apreciada.

■■ O IVA (VAT em inglês) sobre as mercadorias compradas já está 
incluído no preço de venda. Os visitantes com residência fora 
da Suíça têm o direito de reivindicar o IVA nas compras acima 
de CHF 300. Mais informações em www.global-blue.com

Para mais dicas de economia, visite:
MySwitzerland.com/affordableswitzerland

Custos com alimentação 
Comer na Suíça pode variar no preço, dependendo do lo-
cal, da qualidade do restaurante escolhido e do número 
de pratos. Nos restaurantes, o turista pode pedir pelo 
menu do dia, geralmente mais em conta do que os pratos 
normais dos cardápios. Para casais ou pequenos grupos 
vale a pena escolher vinhos em taça ao invés de vinhos 
engarrafados. Os supermercados Migros e Coop ofere-
cem ótimas opções de restaurantes a preços populares.
Custos aproximados:

SIM Card para internet e ligações 
Na chegada à Suíça é possível adquirir um cartão SIM 
pré-pago para fazer chamadas locais, internacionais, en-
viar SMS e navegar pela internet ilimitadamente. A opera-
dora Salt oferece este serviço, com lojas no aeroporto e 
nas principais cidades. Os cartões têm valor a partir de 
CHF 20, contendo CHF 20 em crédito para usar imediata-
mente. Créditos adicionais podem ser comprados online, 
nas lojas Salt ou nos Kiosks (tipo de banca de jornal) es-
palhados em toda parte. Saiba mais em Salt.ch/prepay.
Custos aproximados de ligações para o Brasil:

Dirigir na Suíça 
Desde que a carteira de habilitação brasileira esteja dentro 
do prazo de validade e a categoria de carros conste de for-
ma explícita em alfabeto latino na carteira, permite-se dirigir 
um carro na Suíça. A idade mínima para um motorista po-
der dirigir é de 18 anos, entretanto as locadoras de carro 
têm exigências diferenciadas. A Hertz oferece excelentes 
condições para aluguel de carros na Suíça, consulte deta-
lhes em hertz-int.com.br ou ligue (11) 3524-7525

Café da manhã: CHF 15 a 25
Almoço: CHF 20 a 40
Jantar: CHF 40 a 60
Café.: CHF 4 a 6
Cerveja: CHF 4 a 10
Vinho (taça): CHF 6 a 15

CHF 0.03 por minuto para número fixo
CHF 0.25 por minuto para celular
CHF 0.12 por SMS
CHF 1.99 por dia para internet 4G ilimitada

Passaporte e vistos 
Nenhum visto é exigido para os titulares de passaportes 
brasileiros se a estadia for inferior a três meses; o único 
requisito é um passaporte válido por três meses após a 
data de regresso da Suíça ou de qualquer outro país do 
Acordo de Schengen. Os passaportes devem ter sido 
emitidos nos últimos 10 anos. Para mais informações 
sobre vistos, residência permanente e autorizações de 
trabalho, entre em contato com o Consulado Geral da 
Suíça mais próximo de você: www.swissemb.org

Moeda 
A moeda da Suíça é o franco suíço (CHF). Os comer-
ciantes podem aceitar euros, mas não são obrigados a 
fazê-lo. O troco dado de volta ao cliente provavelmente 
será em francos suíços.

Clima 
De janeiro a fevereiro a faixa de temperatura do dia é de 
-2 a 7 °C e de julho a agosto a faixa é de 18 a 28 °C. Na 
primavera e no outono, a faixa de temperatura diurna é 
de 8 a 15 °C 

Região do lago de Genebra
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Amsterdã 9:00 12:00 12:00 10:15 11:30 9:15 10:15 10:00 11:15 11:00 11:00 9:15 9:00

Berlim 9:00 13:00 12:00 11:00 12:30 10:15 11:15 11:00 12:00 11:00 12:00 10:15 9:00

Frankfurt 4:30 7:30 7:30 5:30 6:45 4:45 5:45 5:30 6:30 6:30 6:30 4:45 4:30

Milão 4:00 4:00 3:30 4:45 1:00 3:00 54:00 4:30 5:45 4:30 3:15 4:30 4:00

Munique 4:15 8:15 5:30 6:30 7:30 5:30 6:45 6:30 7:00 4:30 7:30 5:30 4:15

Paris 7:00 10:00 10:00 7:15 9:30 7:15 7:00 8:00 6:30 9:00 9:00 7:30 7:00

Roma 10:00 10:00 9:00 10:45 7:00 9:00 11:00 10:30 11:30 10:30 9:15 10:30 10:00

Veneza 7:00 7:00 6:00 8:00 4:00 6:00 8:00 7:30 8:45 7:00 6:15 7:30 7:00

Viena 8:30 12:30 8:00 11:00 11:30 8:45 11:15 10:30 11:45 8:30 11:45 10:00 8:30

Tempo percorrido de carro (horas/minutos)

Suíça no coração da Europa.

Tempo e distância.
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Amsterdã 827 1.008 1.140 962 1.077 869 954 925 1.016 978 969 863 770

Berlim 848 1.112 968 1.069 1.024 898 1.062 972 1.123 920 1.024 969 888

Frankfurt 405 586 600 539 654 446 531 502 594 555 547 411 347

Milão 286 227 163 322 74 282 349 267 410 227 187 298 357

Munique 322 586 371 542 427 371 536 445 597 325 498 443 408

Paris 587 795 782 640 934 603 614 659 552 738 774 597 504

Roma 885 826 762 920 672 880 947 866 1.008 826 786 896 955

Veneza 563 504 440 598 350 558 626 544 686 504 464 574 635

Viena 741 1.005 654 962 778 782 955 864 1.016 645 917 862 854
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Swiss International Air Lines.

Edelweiss.

Diariamente conectando São Paulo a Zurique
Somos “Made of Switzerland”, nosso principal foco é a qualidade 
dos nossos produtos e dos nossos serviços, por isso temos uma 
relação mais próxima com os nossos passageiros – da Classe Eco-
nômica à Primeira Classe. Queremos que nossos passageiros se 
sintam como hóspedes em nossos aviões e que viajar seja mais que 
uma ligação entre dois pontos, seja uma experiência.

Rio de Janeiro à Zurique
Há três anos, a Edelweiss encanta os seus passageiros na rota 
GIG-ZRH. A operação acontece 2 vezes por semana (terça e 
sexta-feira), perfeito para quem quer se surpreender com as 
belezas naturais da cidade. Em suas três classes de serviço 
(Econômica, Economy Plus e Business Class), os passageiros 
desfrutarão de um serviço suíço de verdade, nossa tripulação terá 
um enorme prazer em dar-lhes boas vindas.

Destaques
■■ O Aeroporto de Zurique, hub da SWISS, foi eleito um dos 10 
melhores aeroportos do mundo, segundo a Skytrax

■■ O mais moderno avião da frota, o Boeing 777-300ER voa 
diariamente de/para o Brasil, partindo de Guarulhos

■■ A partir de Zurique, a SWISS oferece voos para mais de 100 
destinos ao redor do mundo, cerca de 50 países diferentes

■■ A bordo do B777-300ER, os passageiros encontram desde 
cabines privativas na First Class à Quiosques self-service 
nos intervalos das refeições na Classe Econômica

Destaques
■■ A Edelweiss está entre as célebres companhias que já rece-
beram o prêmio “Swiss Travel Awards – short medium haul”

■■ A Classe Executiva da Edelweiss conta com um assento 
que pode ser convertido em cama, com mais de 2 metros 
de comprimento

■■ Há opção de Economy Plus para passageiros que desejam 
mais conforto

■■ Conexão para mais de 80 destinos na Europa, através de 
parceria e codeshares

Contato para o trade
SWISS & Edelweiss
Telefone (11) 4700-8908
atendimento.brasil@swiss.com
www.lufthansaexperts.com

Contato para o trade
SWISS & Edelweiss
Telefone (11) 4700-8908
atendimento.brasil@swiss.com
www.lufthansaexperts.com
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Zurich Airport.

Serviço de entrega de malas 
com precisão suíça.

Destaques
■■ Tranquilidade, conforto e delícias gastronômicas no 
exclusivo lounge VIP.

■■ Traslado de e para a aeronave feito em limusine de luxo.
■■ Acesso prioritário nos trâmites de segurança e no 
controle de passaportes do aeroporto.

Contato para o trade
Zurich Airport Lounge
Telefone +41 (0)43 816 21 42
www.zurich-airport.com/vip
vip@zurich-airport.com

Para requisitos ultra-exigentes  
Escolha uma forma única e exclusiva de viajar – experimente 
as vantagens de ter um agente VIP para acompanhá-lo até 
a aeronave, de maneira rápida e confortável. O serviço VIP 
do aeroporto de Zurique está disponível para representantes 
das áreas de política, negócios, elite e a todos que desejam 
desfrutar de serviços diferenciados e especiais durante a 
passagem pelo aeroporto.
A assistência prestada pela equipe VIP é profissional e dis-
creta, ajuda a economizar tempo e é customizada de acor-
do com a necessidade do cliente.

Aqui nós temos a solução para quem quer desfrutar do pra-
zer de viajar de trem aproveitando as mais belas paisagens da 
Suíça sem precisar se preocupar em carregar suas malas – o 
serviço de entrega de malas da SBB, a companhia de trens 
suíços.  As malas podem ser enviadas desde qualquer aero-
porto no mundo, diretamente para seu primeiro hotel na Suí-
ça. Dentro do país as malas podem ser enviadas de estação 
para estação ou mesmo de hotel para hotel com toda segu-
rança e precisão características do país.
Clientes voando para o Brasil com SWISS ou Edelweiss ainda 
contam com a possibilidade de fazerem seu check in e terem 
suas malas coletadas no próprio hotel!

Serviço “station-to-airport 
station flight luggage” 
Agora as malas podem ser enviadas desde 160 pontos na 
Suíça diretamente para os aeroportos de Zurique ou Genebra. 
Seus passageiros podem despachar as malas para os 
aeroportos até às 19h do dia anterior ao voo e coletá-las no 

Chegando na Suíça

dia seguinte em Zurique em Genebra. O serviço 
express também  
esta disponíveis para destinos selecionados,  
sendo possível enviar as malas no mesmo dia  
do embarque no voo. 
 
Para mais informações acesse  
SwissTravelSystem.com/luggage
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O Swiss Travel System é a maneira perfeita de descobrir os en-

cantos da Suíça. Sejam as fascinantes rotas panorâmicas, ou a 

rede de transportes públicos em mais de 90 cidades suíças; seja 

com a entrada gratuita em mais de 500 museus em todo o país 

ou nas impressionantes excursões de montanha pela metade do 

preço – os visitantes podem experimentar tudo isso e muito mais 

com um único bilhete: o Swiss Travel Pass. Crianças com idade 

entre 6 e 16 anos acompanhadas por pelo menos um dos pais 

com bilhete válido do Swiss Travel System viajam gratuitamente 

com o Swiss Family Card.

Trens Panorâmicos Premium da Suíça 
As rotas dos trens panorâmicos da Suíça (como a Glacier Express 

e a Bernina Express) estão entre as mais belas rotas ferroviárias do 

mundo. Elas são parte do patrimônio e da história do país: passam 

por cenários montanhosos fascinantes, vales idílicos e aldeias 

charmosas, e ao longo de lagos cristalinos e glaciares. Os 

privilegiados passageiros desfrutam de paisagens surpreendentes 

e conforto superior na viagem. Os trens panorâmicos da Suíça 

unem de forma harmoniosa alta tecnologia e natureza.

Glacier Express Excellence Class 
A viagem de trem pelos Alpes Suíços nunca foi tão luxuosa. 

Com assentos garantidos na janela, bar exclusivo, entreteni-

mento a bordo, serviço de concierge e guias de viagem 

personalizados, a Glacier Express Excellence Class está 

estabelecendo novos padrões no turismo ferroviário. A viagem 

entre St. Moritz e Zermatt é um deleite aos sentidos: enquanto a 

bela paisagem se exibe do lado de fora, os passageiros são 

servidos com champanhe e petiscos – seguidos por uma farta 

refeição de cinco pratos e um delicioso vinho.

Aplicativo Swiss Travel Guide 
O Swiss Travel Guide é o aplicativo de transporte público 

ideal para quem visita a Suíça, e o companheiro indispensá-

vel para viagens de trem, ônibus e barco pelo país. Graças a 

ele, qualquer viagem pode ser planejada com perfeição – e o 

visitante nunca perde um destaque.

Seja um Swiss Travel Pass Super Star 
e ganhe uma viagem pela Suíça! 
Oito agentes de viagens do Brasil terão a oportunidade de 

conhecer a Suiça durante uma viagem inesquecível. Saiba como: 

Swiss Travel System.

A campanha Swiss Travel Pass Super Star, promovida em 
uma parceria entre a Rail Europe, o Swiss Travel System e o 
Switzerland Tourism, vai premiar os oito agentes de viagens 
e operadores no Brasil que obtiveram o melhor desempenho 
em vendas e de conhecimento dos produtos do transporte 
público da Suíça.
Em 2018, os Swiss Travel Pass Super Stars participaram de 
uma viagem exclusiva, com visita a várias cidades da Suíça 
e direito à comemoração especial com outros colegas da 
China, Índia, Austrália, Sudeste Asiático, EUA e Golfo 
Pérsico na maravilhosa Zermatt.

Em 2019, a campanha vai beneficiar mais agentes e opera-
dores. O grande prêmio será uma viagem de sete dias pela 
Suíça, incluindo passagem aérea, hospedagem, Swiss Trav-
el Pass em primeira classe, todas as refeições e excursões 
para as montanhas e city tours. Os vencedores vão desco-
brir e se encantar com as belezas do país em rotas percorri-
das de trem, ônibus e barco. Para saber mais e participar, 
visite o site theswisspasssuperstar.com

Onde comprar

O Swiss Travel Pass está a venda em todos os pontos da 
Rail Europe e em outros pontos exclusivos: FlyTour, CT Ope-
radora, CI - Central de Intercâmbio, LATAM Travel, TT Ope-
radora e CVC.
Além disso, o site para agentes de viagem da Rail Europe 
permite vender, na própria agência, uma variedade completa 
de produtos relacionados ao transporte na Suíça – e ainda 
oferece informações para o cliente de forma imediata. Aces-
se agents.raileurope.com.br.

Para mais informações sobre o Swiss Travel System, visite o 
site www.mystsnet.com, os nossos agentes ou a plataforma 
de mídia. 

Swiss Travel System



16 Experiência: Suíça.  Grand Tour of Switzerland / Grand Train Tour of Switzerland.

Experiência de viagem no melhor estilo! 

O Grand Tour percorre 1.600 quilômetros de pura alegria, qua-
tro regiões linguísticas, enquanto viaja por cinco passagens al-
pinas, onze Patrimônios Mundiais da UNESCO e 22 lagos.

Visite o melhor da Suíça e seus preciosos lugares escondidos 
em uma única rota. Recomendamos pelo menos 3 dias para 
aproveitar aalguns trechos e cerca de 10 dias para o tour 
completo. Planeje a rota perfeita para seus clientes usando a 
ferramenta interativa em nosso portal:  
grandtour.myswitzerland.com/pt/

Viaje ao longo da "primeira rota do mundo, desenhada para 
veículos eléctricos ": 200 estações de recarga ao longo dos 
1.600 quilômetros de estrada. O Grand Tour irá garantir uma 
condução limpa para o meio ambiente e de muita diversão. As 
estações de recarga são localizadas estrategicamente em ho-
téis, restaurantes e marcos históricos

O Gotthard Panorama Express é uma combinação 
de barco a vapor e trem. Sazonal, o tour percorre as 
cidades de Flüelen, Bellinzona e Lugano e o barco a 
vapor opera no Lago Lucerna.

Exclusivamente suíço 

O Grand Train Tour da Suíça combina as mais belas linhas panorâmi-
cas em uma única rota. Os destaques do transporte público suíço po-
dem ser experimentados o ano todo em aproximadamente 1.280 qui-
lômetros de ferrovias. Os viajantes podem começar em qualquer 
ponto da rota – não há direção ou duração estabelecidas. A viagem 
conduz às mais encantadoras cidades suíças, passando por resorts 
alpinos pitorescos e diversos cartões-postais. Além disso, uma varie-
dade de excursões de montanha são excelentes complementos para 
o Grand Train Tour da Suíça. E o melhor de tudo: a viagem inteira 
pode ser desfrutada com um único bilhete: o Swiss Travel Pass. 
swisstravelsystem.com/grandtraintour

Grand Tour of Switzerland.

Grand Train Tour of Switzerland.

Perfil do Grand Tour
Distância: 1.600 km
Ponto mais alto: Passagem Furka, 2438m
Ponto mais baixo: Lago Maggiore, 192m
Passagens alpinas: 5 passagens acima de 1524m
Lagos: 22 ao longo da rota
UNESCO: 11 Patrimônios Mundiais e 2 biosferas



FIFA World Football Museum
FIFA Museum, Zurique

FIFA World Football Museum
Pelé, Garrincha, Ronaldo são apenas três das muitas razões para você vir visitar o FIFA 
World Football Museum em Zurique. Como pentacampeão mundial, o Brasil escreveu a 
história do futebol. O museu conta não apenas a história de sucesso da Seleção na Copa 
do Mundo da FIFA, ela foi criada para homenagear o esporte coletivo mais popular do 
mundo, mostrando como o futebol continua a conectar e inspirar pessoas do mundo 
todo. Situado no coração de Zurique, perto do lago e a apenas cinco minutos do centro 
da cidade, o FIFA World Football Museum é imperdível para quem visita a Suíça.

Principais atrações
Troféu da Copa do Mundo da FIFA
Troféu da Copa do Mundo Feminina da FIFA
1.000 exibições em 3.000 metros quadrados
Mais de 15 estações interativas
Football-Pinball gigante (não só para crianças!)

Horários de abertura
Terça a quinta das 10h às 19h
Sexta a domingo das 10h às 18h
Segunda-feira fechado

Bom saber
Os titulares do Swiss Travel Pass se beneficiam da entrada gratuita no 
FIFA World Football Museum.

17FIFA Museum. Experiência: Suíça.
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Natureza, vista panorâmica

Urban, Niederdorf, Napfplatz

Contato para o trade
Zürich Tourism
Aurelia Carlen
Telefone: +41 (0)44 215 40 10
aurelia.carlen@zuerich.com
www.zuerich.com

Zurique.
Destaques
■■ Em Zurique, graças aos esforços do grupo de trabalho KiöR (Kunst 
im öffentlichen Raum), é possível admirar mais de 1.300 obras de 
arte em espaços públicos. Esse órgão faz recomendações de 
obras existentes e ainda exerce papel fundamental para garantir 
que, no futuro, Zurique continue a ser um lugar onde a arte anda 
de mãos dadas com a vida cotidiana.zuerich.com/culture

■■ A água é onipresente em Zurique. O Lago Zurique, em torno do 
qual a cidade é construída, e o Rio Limmat, que serpenteia entre 
prédios da Cidade Velha e por bairros moderninhos, proporcionam 
um delicioso ambiente mediterrâneo. Água potável de excelente 
qualidade e de sabor agradável flui das torneiras da cidade, bem 
como de suas 1.200 fontes públicas. Seja pelos esportes aquáti-
cos, pelas instalações de bem-estar ou pela mais poderosa ca-
choeira da Europa – as Cataratas do Reno –, Zurique impressiona 
com a variedade de experiências aquáticas, das mais relaxantes 
às repletas de ação.zuerich.com/water

■■ Seja comida de rua, slow food ou alta culinária, diversos eventos 
gastronômicos de dar água na boca acontecem em Zurique. O 
festival de sabores, o FOOD ZURICH, reúne todos esses estilos 
sob o mesmo teto e ainda coloca a cidade no mapa da gastrono-
mia internacional e na agenda de viagens dos amantes da boa 
mesa. No coração dessa iniciativa realizada pelo Zurich Tourism e 
por seus parceiros estão 11 dias indulgentes, com mais de 100 di-
ferentes eventos gastronômicos acontecendo em toda a cidade, 
de 16 a 26 de maio. foodzurich.com

De posto alfandegário romano à 
metropole europeia.

Em meio a uma beleza natural estonteante, reforçada pelas 
águas cristalinas do Lago Zurique, esta metrópole vibrante e 
elegante é repleta de vida. Ao longo dos séculos, a região 
se desenvolveu de um pequeno posto alfandegário romano 
a um destino turístico de renome mundial. Reminiscências 
do passado convidam os visitantes a explorar a história de 
mais de 2.000 anos da Cidade Antiga, a badalada Zurich-
-West e os belos arredores naturais.
A metrópole mais aconchegante do mundo encanta seus vi-
sitantes com sua diversidade de atividades para todos os 
públicos e apesar de sua existência milenar, surpreende 
pelo espírito jovem presente em cada canto da cidade.

Experiência: Suíça.  Regiões.
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St. Moritz, Grisões

St. Moritz.
Lifestyle no topo do mundo.
Com um estilo de vida cosmopolita, St. Moritz não é diferente de Nova 
York, Paris, Zurique, Londres e Copenhague. O contexto, sim, é com-
pletamente diferente: os Alpes, a altitude de 1.800 metros e o ar fresco 
fazem desse resort metropolitano um clássico – não à toa, St. Moritz 
atrai pessoas do mundo inteiro, o ano todo. A concentração de gran-
des redes hoteleiras, os eventos de altíssima qualidade, a espetacular 
infraestrutura, a gastronomia de primeira, as boutiques de alto padrão e 
as galerias de arte internacionais fazem de St. Moritz um ponto de 
acesso global surpreendente nos Alpes.
Os hóspedes procuram e encontram um toque urbano em um cenário de 
montanha de tirar o fôlego – sem renunciar a nenhum luxo. E ainda têm 
acesso direto às montanhas graças à rede de ferrovias e teleféricos.

Destaques
■■  Para quem procura uma pontinha de adrenalina, uma 
“corrida de táxi” pela pista de gelo do Olympia Bob Run 
é apenas o início. Percorrer a pista de gelo em um trenó 
a 130 km/h é uma experiência inesquecível – e que vai 
ser celebrada com uma deliciosa taça de champanhe.

■■ Aqueles que desejam começar o dia com uma atividade 
especial devem se inscrever para o Piz Nair Sunrise. É, 
certamente, a melhor maneira de testemunhar o belo 
nascer do sol, a 3 mil metros acima do nível do mar, an-
tes de desfrutar de um generoso café da manhã no 
Restaurante Panorama.

■■ O vale de montanha de Upper Engadin tem 580 quilô-
metros de trilhas para caminhadas de todos os níveis 
– um verdadeiro paraíso para os caminhantes. Cami-
nhar é uma ótima maneira de ver de perto os impressio-
nantes contrastes do mundo natural e se deleitar com 
as vistas espetaculares das rotas de montanha – seja 
simplesmente passeando às margens de lagos reluzen-
tes ou se aventurando em uma expedição de cami-
nhada com duração de vários dias. 

Contato para o trade
St. Moritz Tourism Board 
Massimo Boni
+41 (0)81 830 08 17
massimo.boni@estm.ch
www.stmoritz.ch/br

El Paradiso, St. Moritz
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First Flyer

Contato para o trade
Ferrovias Jungfrau
Fernando Aquino
fernando.aquino@jungfrau.ch
www.jungfrau.ch

Ferrovias Jungfrau.
Jungfraujoch – Top of Europe 
O ar gelado escorrega pelo rosto, a neve se desmancha sob os pés e 
a paisagem chega a tirar o fôlego: de um lado, a vista do Mittelland 
até a Vosges; do outro, a geleira Aletsch, margeada por picos de 
quatro mil metros de altura. Em Jungfraujoch, a 3.454 metros acima 
do nível do mar, você pode vivenciar tudo isso. Um mundo diferente 
– e que você tem de experimentar!

First – Top of Adventure 
Você desliza suavemente até a First na segurança da gôndola. A 
partir de então, a emoção começa. Nas duas versões da Flying Fox 
– a First Flieger e a First Glider – é adrenalina pura. Você escolhe: a 
uma velocidade de até 80 km/h, sobre a ponte suspensa da First Cliff 
Walk, ou nos ágeis Mountain Carts, com o vento nos cabelos. Na 
First, só há uma certeza: não dá para planejar a aventura. De uma 
forma ou de outra, você vai encontrá-la. 

Destaques
■■ A cabana de maior altitude na Suíça é acessível a partir 
de Jungfraujoch, em uma trilha bem sinalizada, com 
duração de 45 minutos. O percurso segue pelo cora-
ção do mundo glacial alpino, em meio ao Patrimônio 
Natural Mundial da UNESCO: os Alpes suíços Jung-
frau-Aletsch.

■■ E-Snowmobile em Jungfraujoch – Top of Europe: des-
lize sem esforço pela neve e aprecie vistas panorâmi-
cas de tirar o fôlego. Isso é possível em um circuito ex-
clusivo, feito a bordo de um Snowmobile elétrico.

■■ Bag Jump on First – Top of Adventure: o salto a uma 
altura de 4 a 6 metros exige um pouco de coragem, 
mas a almofada de ar de 15 x15 metros de dimensão e 
3.5 metros de espessura garante um pouso suave.

Jungfraujoch - Top of Europe
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Ponto ideal para experimentar bem-estar urbano com 
caminhadas bate e volta. 
Terra de cultura, de patrimônio e de excelência gastronômica, a Região do Lago de Genebra 
fica no cantão de Vaud, na parte francesa da Suíça. Neste país inundado de belas paisagens, 
a região se destaca por sua bela natureza, suas vistas de cartão postal e seus rios românticos. 
Com as cidades de Lausanne, capital olímpica e metrópole vibrante ou de Montreux Riviera, 
famosa por seu Jazz Festival e seu clima doce, a região é um ponto ideal para experimentar 
o bem-estar urbano com caminhadas bate e volta nos lagos, no interior ou nas montanhas. 
Isso tudo a pé, de carro, barco, trem ou de teleférico.

Contato para o trade
Lausanne & Montreux Riviera
Região do Lago de Genebra
Andreas Frizzoni
Telefone: +55 31 3267 9168
Celular: +55 31 98931 8777
WhatsApp: +41 78 726 8520
frizzoni@lake-geneva-region.ch
www.lake-geneva-region.ch

Lausanne e Montreux Riviera.

Vinhedo do Lavaux, Patrimônio 
Mundial pela UNESCO, Região do 
Lago de Genebra.

Destaques
■■ Feira dos Viticultores, Vevey, Montreux Riviera: evento único no mundo e Patrimônio Imaterial da UNESCO, a 
Feira dos Viticultores acontece uma vez só por geração desde 1797. O principal motivo deste festival é a cele-
bração do trabalho dos melhores viticultores da região. Do dia 18 de julho até o dia 11 de agosto de 2019.

■■ Plateforme 10, Lausanne: Plateforme 10 é a reunião dos 3 principais museus de Lausanne em um novo 
prédio, construído especialmente para este evento. Neste lugar futurístico, o Museu Cantonal des Beaux-
-Arts, o Museu de l’Elysée e o MUDAC apresentarão o melhor das Belas Artes, como a fotografia, o design 
e as artes têxteis. Abertura em setembro de 2019.

■■ Jogos Olímpicos da Juventude 2020, Lausanne: Faz mais de 100 anos que Lausanne, Capital Olímpica, é a 
sede do Comitê Internacional Olímpico. É por este motivo, que a cidade é o lugar ideal para sediar os próxi-
mos Jogos da Juventude, do 9 até o dia 22 de janeiro de 2020.

■■ Gastronomia: a Região do Lago de Genebra proporciona a maior concentração de restaurantes premia-
dos da Europa, com 97 restaurantes selecionados pelo guia Gault&Millau e 12 restaurantes premiados 
pelo guia Michelin.

Genebra
Com localização privilegiada às margens do Lago de Genebra, a cidade 
exibe paisagens deslumbrantes e é o ponto de partida ideal para uma 
viagem aos Alpes. Genebra é conhecida como berço da relojoaria de 
luxo e é endereço das boutiques mais exclusivas. Desempenhando im-
portante papel humanitário, a "Capital da Paz" é também o lugar de en-
contro de líderes empresariais do mundo inteiro. E Genebra é mais di-
vertida do que se pode imaginar! A vida cultural vibrante e os eventos 
de classe internacional dessa cidade boutique cosmopolita oferecem 
experiências para levar para sempre.

Destaques
■■ Copa Laver de Genebra 2019  
De 20 a 22 de setembro de 2019, Genebra vai sediar a ter-
ceira edição da Copa Laver – um torneio de três dias com 
uma equipe de seis dos melhores tenistas masculinos da 
Europa contra seis dos melhores do restante do mundo. O 
formato do torneio mostra superstars do tênis competindo 
no mesmo time, jogando individualmente, em duplas e tor-
cendo uns pelos outros do lado de fora das quadras.

■■ Praia pública de Eaux-Vives 
A nova praia pública de Eaux-Vives, localizada no coração 
de Genebra, será um lugar de relaxamento, acessível gratui-
tamente a todos. Formada por pedrinhas, a praia é um con-
vite para explorar o lago, nadar e passar momentos agradá-
veis com os amigos. A abertura para o verão europeu será 
em junho de 2019.

■■ Novo Mercado de Natal  
Desde 2018, Papai Noel vem trazendo sua magia de Natal 
para Genebra – e, agora, mais do que nunca! Pelo segundo 
ano, os visitantes terão a chance de conhecer uma nova e 
encantadora vila natalina no belo cenário do Parc des Bas-
tions, no centro da cidade. Esse é um lugar para entrar no 
clima de Natal – e provar especialidades locais como ra-
clette e fondue, doces e um copo de vinho quente. Um pas-
seio pelas barracas de artesanatos tradicionais revela ideias 
inspiradoras de presentes de Natal. A pista de patinação no 
gelo promete muita diversão para os pequenos.

Contato para o trade
Geneva Tourism &  
Conventions Foundation
Market Manager - Overseas  
Countries
Tamara Tawil
Telefone: +41 (022) 909 70 82
tamara.tawil@geneve.com
www.geneve.comCarouge, Genebra
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Titlis.
TITLIS, neve o ano todo.
Na excursão à TITLIS Glacier Mountain, a montanha mais alta da Suíça 
central, o viajante embarca no primeiro bondinho giratório do mundo, o 
Rotair, para chegar ao topo do Monte Titlis, a 3.020 metros de altitude, 
onde a neve é garantida o ano inteiro. Atividades como sobrevoar as 
fendas da geleira no teleférico Ice Flyer, deslizar montanha abaixo nos 
diversos brinquedos de neve do Glacier Park e atravessar a Cliff Walk, a 
ponte suspensa mais alta da Europa, fazem de TITLIS um parque de 
atrações a céu aberto. O Monte Titlis está localizado no coração da Suí-
ça, no charmoso vilarejo de Engelberg, a 40 minutos de Lucerna.

Destaques
■■ O TITLIS Resort é composto por 9 residências, com apartamentos equipa-
dos para receber famílias e grupos de amigos. O resort também inclui 
sauna, spa e hall de entrada com recepção.

■■ No inverno, desfrute de toda diversão no Snow Experience Park na esta-
ção Trübsee. Experimente esquiar, andar de snowmobile, visitar o iglu ou 
desfrutar de snowtubing pelas encostas do Trübsee Snow Park.

■■ O Trübsee Alpine Lodge está situado a meio caminho até TITLIS e com fácil 
acesso de Engelberg por teleférico. Uma excelente opção para quem quer 
experimentar uma típica hospitalidade alpina.

Titlis Rotair (bondinho giratório), Engelberg

Contato para o trade
Titlis Glacier Mountain, Hotéis e Restaurantes
Vanda Catão
vcatao@titlis.ch
Telefone: +55 (21) 3092-0095
Mobile: +55 (21) 99168-4924 
www.titlis.ch

Experiência: Suíça.  Regiões.

Lucerna e Região do Lago Lucerna.
Lucerna é o ponto de partida para uma viagem pela região de Lucerna 
e do Lago Lucerna e oferece uma grande variedade de atrações para 
descobrir. Lugares históricos como a Ponte da Capela, o Monumento 
do Leão e a Cidade Antiga formam um contraste fascinante com a Lu-
cerna contemporânea: o vanguardista KKL Luzern, a abundância de 
restaurantes e uma atraente diversidade de compras. A região de Lu-
cerna e do Lago Lucerna, com a sua paisagem marcante de montanha 
e lago, é tão fascinante quanto a cidade. Em nenhum outro lugar você 
vai encontrar tanto da Suíça em um espaço tão pequeno – além de 
uma impressionante oferta de experiências durante o ano inteiro, como 
a primeira gôndola rotativa de Titlis.

Destaques
■■  Exposição “Turner. O Mar e os Alpes”
■■  Grand Hotel National
■■  Festival de Lucerna

Contato para o trade
Vanda Catão
Telefone: +55 (21) 3092-0095
Mobile: +55 (21) 99168-4924
vcatao@titlis.ch
www.luzern.com

Ponte da Capela, Lucerna
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Verbier.

First Ski Experience

A energia genuína de Verbier faz dela uma região especial – uma terra de sen-
sações múltiplas e fortes emoções durante o ano todo. A vista a partir do 
Mont-Fort, 3.330 metros acima do nível do mar, oferece um panorama incrível 
das mais belas montanhas cobertas de neve dos Alpes, com 4 mil metros de 
altitude. No inverno, nos 410 quilômetros de pistas de esqui de 4 Vallées, a 
maior área de esqui da Suíça. No verão, o destino oferece uma atmosfera al-
pina excepcional, com atividades para todos os perfis de visitantes.

Você pode descobrir o fascínio do esqui e do snowboard a um preço 
com tudo incluído. O valor compreende não apenas equipamentos, 
passes e aulas de esqui, mas também a alegria garantida depois de 
fazer sua primeira descida na neve.

Experts 

Iniciantes

Destaques
■■ Verbier foi declarada a “Melhor Estância de Esqui da Suíça” de 2018, enquanto o 
hotel W Verbier ganhou o prêmio de “Melhor Hotel de Esqui do Mundo” de 2018 
durante a World Ski Awards Ceremony, em novembro de 2018.

■■ Verbier conta com um novo hotel desde dezembro de 2018: o Experimental 
Chalé, 4 estrelas. São 39 quartos e suítes, restaurante, bar e clube, spa, 
hammam e solário.

■■ Verbier E-Bike Festival: 14-18 de agosto de 2019. Novo evento internacional 
de grande porte dedicado à e-bike. Organizado pelo Freeride World Tour, o 
festival reúne exposições, testes, competições e muito mais. Com as bicicle-
tas eletrônicas (e-bikes), o prazer de pedalar nas montanhas, cenários de tirar 
o fôlego e maravilhas da natureza estão acessíveis a todos

Snowboard, Verbier

Contato para o trade
Verbier Promotion SA 
Chemin des Marais Verts 9
CP 300
1936 Verbier
sales@verbierpromotion.ch
www.verbier.ch

Regiões.  Experiência: Suíça.

Você sempre pode 
aprender algo 

novo: por exemplo, 
como caprichar nas 
manobras do esqui 
de Mogul, truques 
de freestyle ou o 
perfeito balanço 
sob os esquis.

É promessa: qualquer pes-
soa pode esquiar em uma 
pista de nível de dificulda-
de azul após três dias de 

aulas na neve. As crianças, 
por exemplo, aprendem a 
esquiar em pouco tempo 
na Swiss Snow Kids Villa-
ge com a ajuda do Snowli, 
o mascote das escolas de 

esqui suíças.
■■ 1. Reserve um dia de esqui
■■ 2. Pegue o equipamento
■■ 3. Conheça o instrutor
■■ 4. Vá em frente!

Reserve agora: 
MySwitzerland.com/learn-skiing 
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Zurique

2. Arte & cultura
A arte e a cultura desempenham um papel fundamental em Zurique: a cidade já se 
mostrava vanguardista desde a época da Idade Média, quando era um importante 
centro de produção e comércio de seda, no século 13. Também é o local de nasci-
mento do movimento de arte dadaísta, no início do século 20, e, mais tarde, do 
Construtivismo – e ainda é cidade natal ou de escolha de muitos artistas e intelectu-
ais famosos. Hoje em dia, diversos museus e instituições culturais convidam os visi-
tantes a tours de descobertas fascinantes, enquanto a arte em locais públicos e os 
festivais comprovam a oferta cultural multifacetada de Zurique. O Museu Nacional 
da Suíça abriu a sua nova extensão em 2017 e é um dos mais de 50 museus a se-
rem visitados. zuerich.com/culture

3. Conceitos gastronômicos inovadores 
Zurique é o lar de conceitos exclusivos de restaurantes e de ideias gastronômicas inovadoras, como 
o primeiro "restaurante escuro" do mundo: o Blindekuh abriu suas portas em 1999 e, desde então, 
tem sido amplamente imitado. Em Zurich-West, o Frau Gerolds Garten fica entre edifícios de escritó-
rios modernos e fábricas antigas – um oásis urbano onde, no verão, um restaurante ao ar livre divide 
espaço com um jardim, lojas e arte. No inverno, um móvel de madeira circular exibe um delicioso fon-
due. Perto dali, uma parte de um viaduto histórico foi transformada em lojas e restaurantes. Um des-
ses arcos abriga o restaurante Viadukt, com paredes de pedra pesada, mas com um cardápio leve e 
saudável. Zurique é também um paraíso internacional para vegetarianos e veganos. Afinal, a cidade 
abriga o restaurante vegetariano mais antigo do mundo, o Haus Hiltl, de 1898, com pratos vegetaria-
nos e veganos inspirados em cozinhas do mundo inteiro – e ele ainda oferece aulas de culinária.

4. Tentação doce – Chocolate Suíço em Zurique 
Nenhuma viagem à Suíça está completa sem uma extensa degustação de deliciosos 
chocolates suíços. Quem gosta de chocolate amargo, chocolate crocante ou a 
Hüppen, as bolachas cheias de creme de chocolate – e especialidade de Zurique –, 
vai se sentir em pleno paraíso enquanto estiver na cidade. Zurique oferece uma 
enorme variedade de lojas para saborear diversos tipos de receitas feitas de chocolate.
Mergulhar no mundo mágico do chocolate e fazer uma visita à fábrica de chocolate 
Lindt, onde um Maître Chocolatier mostra como saborear o chocolate com os cinco 
sentidos, são parte da programação obrigatória. Ou, então, descobrir alguns dos tours 
dedicados ao chocolate para experimentar o lado doce de Zurique.

1. Visite Zurique. Descubra a Suíça 
Zurique é o ponto de partida perfeito para descobrir a bela geografia montanhosa da 
Suíça, os lagos cristalinos e a infinita paisagem coberta de neve. Após um dia 
explorando esses cenários, os visitantes voltam a Zurique e aproveitam o conforto dessa 
metrópole dinâmica, com infraestrutura excepcional, vida noturna diversificada, rica 
herança cultural e gastronomia de primeira. Graças à excelente rede de transportes 
públicos, Zurique é a base ideal para os viajantes que desejam conhecer o interior da 
Suíça enquanto desfrutam de todo os privilégios de uma cidade moderna. E não dá para 
deixar de fora do roteiro as Cataratas do Reno, a maior cachoeira da Europa.

25Cidades.  Experiência: Suíça.



Genebra
1. Visita guiada ao La Halle de Rive 
Endereço gastronômico imperdível em Genebra desde 1969, onde é 
possível encontrar 23 apaixonantes “barraquinhas” de alimentos. A 
visita guiada ao la Halle de Rive garante aos visitantes a oportunidade 
de descobrir a história, os artesãos e provar produtos locais.

2. Museu Internacional da Cruz Vermelha e do 
Crescente Vermelho 
Genebra, berço da Cruz Vermelha, administra o único museu dedicado à obra de Henry 
Dunant. Emoção, descoberta, reflexão: a exposição permanente do museu oferece uma 
experiência singular sobre a iniciação dos esforços humanitários. A nova cenografia, 
intitulada "A aventura humanitária", está dividida em três áreas distintas – cada uma 
desenvolvida por renomados arquitetos de exposições –, com diferentes origens 
culturais: defesa da dignidade humana, restabelecimento de laços familiares e redução 
de riscos naturais. Uma visita interativa para compartilhar e conviver com doze 
testemunhas do nosso tempo.

3. Passeio a bordo de um TaxiBike 
Um jeito fácil e divertido de apreciar as atrações imperdíveis de Genebra é o 
passeio de 30 minutos a bordo de um táxi ecológico. O tour de bicicleta, 
guiado pelo próprio motorista, passa por encantos de Genebra via L'Ile 
Rousseau, Rue du Rhône, Pont de l'Ile, distrito bancário, Place Neuve, Le Parc 
des Bastions, Muro da Reforma, ruas comerciais, o jato de água, o relógio de 
flores e o jardim inglês.

4. Tour Sabores do Chocolate 
A ideia é experimentar as premiadas criações de chocolate de Genebra em um delicioso passeio 
a pé com os principais especialistas do Tour Gastronômico de Genebra. Durante o percurso, 
com duração de 3 horas, os participantes saboreiam criações locais e descobrem o universo do 
chocolate de Genebra. A visita passa por cinco fábricas e patisseries de chocolate – entre elas, 
endereços que já receberam celebridades como Winston Churchill, Grace Kelly, JF Kennedy e 
Charles de Gaulle. Durante o passeio, o guia compartilhará os segredos do chocolate – desde as 
origens até a fabricação, destacando ainda a história do chocolate suíço. A atração também 
conta com a visita à pitoresca Cidade Antiga de Genebra e um passeio de barco que liga uma 
margem à outra.
Conhecer os melhores chocolatiers da cidade e provar 11 criações diferentes: bombons de 
chocolate, trufas, bolos de chocolate com medalha de ouro e a tradicional quebra de marmitas 
de chocolate – tudo faz parte desse tour imperdível.

26 Experiência: Suíça.  Cidades.
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Lausanne e Montreux Riviera
1. Espaços Verdes e Bem-Estar Urbano: as 
caminhadas do projeto Lausanne Jardins.
Lausanne Jardins é um evento cultural que combina paisagismo e refl exão 
sobre a cidade. Durante um verão, o evento incentiva a criação de jardins no 
espaço urbano: ruas, praças, terras abandonadas, fachadas de edifícios ou 
telhados. A caminhada passa por cerca de 20 jardins contemporâneos e 
urbanos. O acesso é gratuito, 24 horas por dia, do dia 15 de junho até o dia 
15 de outubro 2019

2. Experimentar Montreux Riviera com 
um morador apaixonado: isto é, Be My 
Guide! 
É um modo original de descobrir uma cidade. A ideia é simples: você 
escolha um morador apaixonado pela sua região no site www.
bemyguide.ch. Ele será seu próprio guia e passará um dia completo 
com você, para uma aventura urbana inédita e fora do comum.

Durante este dia, tira muitas fotos e / ou vídeos e compartilhe-os nas 
redes sociais com o hashtag ofi cial #bemyguidech!

3. Emoções e revelações no Chaplin’s World by 
Grévin, Montreux Riviera. 
Comediante genial e ícone do cinema mudo, Charlie Chaplin viveu em Corsier-sur-Vevey, 
no coração da Região do Lago de Genebra.  Aqui, ele passou os últimos 25 anos da sua 
vida em uma mansão chamada “Manoir de Ban”.
É neste domínio familiar onde está instalado o novo museu dedicado à vida e à obra do 
artista, o Chaplin’s World. O museu propõe uma imersão incrível na obra cinematográfi ca 
e pessoal do ator. Basta passear nas ruas e engrenagens do décor para descobrir sua 
vida e seu trabalho. Emoções e revelações garantidas! A 20 minutos do museu, fi ca o 
novo Modern Times Hotel dedicado e decorado em estilo do ator.

4. Experiência interativa no Museu Olímpico de 
Lausanne.
Esta experiência mostra as principais etapas de mudança tecnológica e social que deu 
acesso aos Jogos Olímpicos, fora dos estádios: a partir das grandes telas de cinema 
de 1900, com a transmissão dos Jogos em diferido, e as nossas telas tácteis dos 
smartphones de hoje, como se você estivesse lá!
No museu são 3 andares com mais de 1.000 objetos e 150 telas interativas para sentir 
o espírito olímpico dos atletas e estudar a história dos Jogos, graças à tecnologia 
informática e audiovisual. Tudo isso pode ser conseguido no Museu dos Jogos 
Olímpicos, em Lausanne, capital olímpica. 



Lucerna 
1. Velhas diligências e novos meios de comunicação  
O Museu Suíço do Transporte é o museu mais visitado do país e promete uma emocionante jorna-
da pelo mundo da mobilidade e da comunicação. O que seria a Suíça sem seus trens pontuais, te-
leféricos panorâmicos e páletes românticos? O Museu Suíço do Transporte convida crianças, pais 
e avós a explorar os transportes do país em todas as suas formas : eles podem embarcar em bon-
des antigos, sentar-se em uma diligência e até mesmo "viajar para a lua". O local também traça a 
história da comunicação: no Media World, por exemplo, os visitantes descobrem os segredos da 
televisão de uma forma divertida. 
A descoberta do mundo dos chocolates Lindt e de todos os seus sentidos também é outra atra-
ção imperdível: o passeio multimídia Aventura do Chocolate Suíço é oferecido em português. Nes-
ta jornada de 20 minutos, os participantes vão explorar os segredos do chocolate desde a origem 
dos grãos de cacau até a fabricação e, em seguida, terão a oportunidade de saborear diversas 
criações dos melhores chocolateiros da Lindt. 
www.verkehrshaus.ch

2. J.M.W. Turner no Museu de Arte de Lucerna
O destaque de 2019 no Museu de Arte de Lucerna é a exposição de verão “Turner. O Mar e os 
Alpes”, aberta ao público de 6 de julho a 13 de outubro. O pintor britânico J.M.W. Turner estava na 
Suíça nos anos em que o turismo começou a fl orescer em Lucerna, na primeira metade do século 
19. Com exposições temporárias internacionais e apresentações cuidadosamente consideradas 
de sua própria coleção, o Museu de Arte de Lucerna está classifi cado entre as instituições de arte 
mais importantes da Suíça. A Sociedade de Arte de Lucerna, patrocinadora do Museu de Arte de 
Lucerna, celebra seu 200º aniversário em 2019. www.kunstmuseumluzern.ch

3. Festival de Lucerna
Música que parece que os compositores as imaginaram. Público que mergulha em um 
mundo de som muito distante do estresse da vida diária. O Festival de Lucerna torna tudo 
isso possível – e ele o tem feito há mais de 75 anos. Orquestras famosas, condutores len-
dários e solistas virtuosos se unem três vezes por ano nos arredores do idílico Lago Lucer-
na para celebrar a alegria da música. Na sala de concertos projetada por Jean Nouvel, co-
nhecida por sua acústica fenomenal e arquitetura refi nada, encontra-se uma audiência não 
menos internacional e sofi sticada. Anualmente, cerca de 110 mil pessoas viajam a Lucerna 
para vivenciar um dos festivais de música mais renomados do mundo e para ouvir as es-
trelas internacionais da música clássica no coração da Suíça. www.lucernefestival.ch 

4. Grand Hotel National 
A localização é exclusiva: o tradicional hotel 5-estrelas de Lucerna está situado no coração 
da cidade e às margens do Lago Lucerna. A vista fascinante das montanhas é um deleite 
aos sentidos – e pode ser apreciada em um delicioso passeio ao longo do calçadão do lago.
Os 41 apartamentos de luxo são decorados em estilo imperial. O andar da piscina e da 
sauna oferece um verdadeiro oásis de relaxamento. O Grand Hotel National também garante 
experiências e atmosferas gastronômicas diversifi cadas, com cardápios sempre da mais alta 
qualidade – são quatro restaurantes, um bar e um café. Um lugar para desfrutar momentos 
de luxo e levar memórias para a vida toda. www.grandhotel-national.com
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Zurique



Zurique

2. Passeios aquáticos: do nostálgico barco a vapor 
ao barco solar de aluguel 
Ao proporcionar uma brisa leve no rosto e a vista privilegiada de belas paisagens, o cruzeiro 
no Lago Zurique é particularmente delicioso na primavera e no verão. A Companhia de 
Navegação do Lago Zurique (ZSG) opera, diariamente, diversas viagens de ida e volta entre 
Zurique e Rapperswil, com duração entre uma e sete horas. Tanto os modernos barcos a 
motor ou os nostálgicos navios a vapor partem do pier principal da Bürkliplatz. Além disso, os 
cruzeiros temáticos especiais nos “barcos dos sonhos” garantem muito entretenimento. 

3. Jantar à beira da água  
Uma excelente maneira de aproveitar de perto o frescor do Lago Zurique é reservan-
do uma mesa no Landgasthof Halbinsel Au, situado entre a rica vegetação e as 
águas cristalinas do lago. Ali, o ingrediente principal do cardápio vem diretamente do 
lago: peixes fresquinhos. O restaurante Fritz de Fischer, à beira do acampamento de 
mesmo nome, também oferece peixes frescos. Os restaurantes Quai 61, Fischstube, 
Lake Side e Sonnengalerie garantem vistas românticas do lago reluzente e das mon-
tanhas cobertas de neve. A Rôtisserie do Hotel Storchen presenteia os hóspedes 
com a vista fascinante da Igreja Grossmünster e dos edifícios de pedra da Cidade 
Antiga. O restaurante Ziegel au Lac exibe o charmoso prédio de uma antiga fábrica, 
decoração simples, ambiente descontraído e excelente localização junto ao lago.

4. O lado “selvagem" de Zurique: Langstrasse e 
Zurich-West 
Uma área antigamente destinada a distrito industrial respira vida nova ao se transformar 
em um moderno bairro de entretenimento. Em constante estado de mudança, a parte 
ocidental de Zurique disse adeus às máquinas e à fuligem que pendia no ar para unir o 
patrimônio industrial situado à beira do rio Limmat ao progresso urbano e a uma 
diversificada oferta de lazer. Em Zurich-West as máquinas cederam lugar à arte, design, 
gastronomia, compras e música. Inúmeros restaurantes descolados, ateliês e boutiques 
de design se estabeleceram na região e garantem uma atmosfera amigável e multicultural. 
Os clubes Zukunft, Gonzo, Heile Welt, Plaza, Les Garçons e Kanzlei e populares bares 
como Dante, Olé Olé, Longstreet e Stubä são endereços populares para noites animadas, 
especialmente nos fins de semana.

1. Banhar-se em Zurique nunca sai de moda
No verão, Zurique se transforma em um gigantesco parque aquático urbano, com cerca de 
30 pontos à beira do lago e do rio para banhos refrescantes e quase 20 piscinas ao ar livre. 
Nenhuma outra cidade da Europa tem uma concentração per capita tão alta de lugares para 
nadar quanto Zurique. Aqui, os amantes da água podem dar um mergulho no Lago Zurique 
com a magnífica vista alpina ao fundo ou nadar no rio Limmat, diretamente do coração da Ci-
dade Antiga. Os moradores adoram suas piscinas ao ar livre – e os visitantes certamente vão 
concordar com eles!
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Genebra
1. Cruzeiro à cidade medieval de 
Yvoire 
Uma pausa relaxante em uma famosa vila medieval, com 
o Mont Blanc de pano de fundo. 
Quem não gostaria de se presentear com um momento 
de descanso cercado pela beleza das paisagens do Lago 
de Genebra? Entre os Alpes e o Jura, os visitantes vão 
passar pelo pico mais alto da Europa, o famoso Mont Blanc, 
emoldurando distintivamente a vila medieval de Yvoire.

2. Festival de Comida de Rua de 
Genebra   
O Festival de Comida de Rua de Genebra é uma bela 
celebração ao redor de uma grande mesa gourmet, com 
todas as gerações da família reunidas em um ambiente 
amigável. Com três dias de duração, é uma ótima 
oportunidade para experimentar delícias de food trucks e de 
excelentes restaurantes, além de conhecer um novo estilo de 
gastronomia.

3. Caminhada em Genebra  
Explorar Genebra – e a Suíça – a pé é puro prazer! As trilhas permitem 
que os caminhantes admirem bem de pertinho a beleza das 
diversificadas paisagens locais. Os percursos sugeridos oferecem vistas 
privilegiadas dos lagos, rios e montanhas, como os famosos Alpes. 
Basta escolher o itinerário, colocar sapatos confortáveis e relaxar por 
essas trilhas encantadoras.

4. Bar nas alturas 
Para saber o quão legal é uma cidade, basta conferir seus bares rooftop! E Genebra tem 
endereços muito badalados, com estilos para todos os gostos. Para quem gosta de 
curtir a noite sob as estrelas, admirar vistas espetaculares com um bom coquetel ou 
mocktail na mão ou simplesmente sair com os locais para curtir um ambiente peculiar ao 
estilo do Brooklyn, Genebra vai ter sempre um bar nas alturas para aproveitar.  
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Lausanne e Montreux Riviera
1. Feira dos Viticultores em Vevey, evento único no 
mundo e Patrimônio da UNESCO. 
AFeira do Viticultores é um evento único no mundo, porque acontece só 4 vezes por 
século. Desde 1797, o principal motivo desta feira é a celebração e a promoção do 
trabalho dos viticultores da região do Lavaux. 
É uma mistura de desfiles e de shows de música, com 5’200 atores e figurantes. O 
highlight do evento é a nomeação dos melhores viticultores destes últimos 25 anos. Praça 
do Mercado, Vevey – Montreux Riviera, do dia 18 de julho até o dia 11 de agosto de 2019.

2. Caminhadas num mar de vinhas: Terraços 
do Lavaux. 
Este passeio oferece a rara experiência de viajar de trem pelo vinhedo do Lavaux, 
Patrimônio Mundial da UNESCO. Numa superfície de 800 hectares em forma de 
terraços, o vinhedo de Lavaux simboliza a maior área contígua de vinhedos da Suíça.  
Da estação de Chexbres-Village, onde o trem faz paradas ao longo do caminho, há 
cenários magníficos a serem descobertos entre os terraços íngremes cobertos por 
vinhas. Uma trilha educativa conta a história dos vinhedos e especifica as variedades 
de uvas cultivadas ali.  
Degustação de vinhos locais possível no Vinorama, centro de degustação que fica 
no meio do vinhedo.

3. Não apenas jazz: Montreux Jazz Festival.
Criado em 1967 por Claude Nobs (1936 – 2013), o Montreux Jazz Festival tornou-se desde 
mais de 50 anos o ponto de encontro inegável para os amantes de música do mundo. Des-
de a primeira edição, todas as grandes estrelas se apresentaram aqui, como Ella Fitzgerald, 
Aretha Franklin ou Keith Jarrett. Apesar do nome, o festival também apresenta o espectro 
completo de rock e pop - de Led Zeppelin a Ivete Sangalo, Gilberto Gil ou Caetano Veloso, 
juntamente com muitos outros estilos de música. Antes e depois dos concertos, os visitantes 
gostam de passear nas margens do Lago de Genebra com as suas belas vistas dos Alpes. É 
um cenário inesquecível para música de classe mundial, que acontece em julho de cada ano.

4. Caminhar nas neves eternas, é 
possível sim na Geleira 3000. 
Com neves eternas, a Geleira 3000 é uma experiência muito 
especial para fazer no verão. Passar da beira do lago a 3.000 
metros de altitude em apenas uma hora, é possível sim! Saindo 
de Montreux Riviera, a subida se faz de trem e de teleférico.  
Lá, há muitas atividades, como passear no Twin Peaks, a ponte 
suspensa mais alta do mundo, tobogã, esqui, snowbard, 
freestyle, passeios de trem puxados por cães, ou simplesmente 
aproveitar do restaurante com vista panorâmica única.
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Lucerna e Monte Titlis
1. Cruzeiros cênicos no Lago Lucerna
O Lago Lucerna atrai visitantes há séculos graças às impressionantes paisagens alpinas e 
cenários de tirar o fôlego. Não há melhor maneira de explorar o coração da Suíça do que a 
bordo de um barco. É possível escolher entre uma viagem de volta no tempo em um dos 
nostálgicos navios a vapor ou momentos de relax com amenidades contemporâneas em um 
dos modernos barcos a motor. Ao navegar a bordo do MS Saphir, o guia de áudio informati-
vo, em português, narra as principais atrações da Baía de Lucerna. Os barcos navegam o 
ano inteiro e são ligações vitais para as comunidades locais – e oportunidades maravilhosas 
para explorar a região. www.lakelucerne.ch

2. Trilha de Waldstätterweg 
A Waldstätterweg é uma trilha cultural ao redor do Lago Lucerna adequada a todas as idades. 
Dividida em sete etapas, ela percorre as principais cidades e vilas ao longo do lago, os flancos 
do Rigi, o Bürgenstock (ponto mais alto da trilha) e as encostas de Seelisberg. A cidade de 
Lucerna e seus arredores são ponto de referência tanto quanto as áreas rurais da região do 
Lago de Lucerna. A área de abrangência é tão vasta, que levaria cerca de 46 horas para fazer 
o trajeto completo, sem parar. Os tempos de cada etapa, no entanto, variam entre 4h30 e 
6h30. A trilha pode ser combinada a trajetos feitos de barco, ônibus ou trem. No percurso, 
uma ampla variedade de acomodações inspira uma imersão cultural no país, em seu povo e 
nas características únicas da região. A trilha tem ainda outra particularidade: a opção de 
caminhar e nadar – (quase) sempre que quiser!  www.luzern.com/en/waldstaetterweg-trail

3. Queijo do mosteiro
A única produção leiteira do país, localizada em um 
mosteiro, é encontrada em Engelberg. Em uma ex-
cursão, os visitantes vivem a experiência de como o 
queijo é feito à mão e vislumbram a vida cotidiana dos 
monges. Os convidados também visitam a maior lei-
teria da Suíça.

4. TITLIS Cliff Walk (caminhada pelo penhasco) 
Acha que você tem a cabeça nas alturas? 3.041 metros acima do nível do mar, 
500 metros do chão e batimentos cardíacos a 150bpm. Isto é o que espera 
por você no TITLIS Cliff Walk, a ponte suspensa espetacular no alto da monta-
nha. Para atravessar a ponte, você precisará de nervos tão fortes quanto os 
cabos de aço que sustentam a ponte. A rota leva você através de um túnel 
subterrâneo e para uma plataforma de observação com uma parede de vidro. 
A ponte suspensa se estende daqui até a estação do teleférico Ice Flyer. O TI-
TLIS Cliff Walk tem apenas um metro de largura e 100 metros de comprimen-
to. A vista para o abismo é de tirar o fôlego!
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Verbier
1. Colheita gourmet 
No alto das montanhas, as plantas crescem em abundância e deleitam 
os sentidos: o aroma, o paladar, a visão... E nada melhor do que 
explorar esses cenários em uma experiência incomum. O Gourmet 
Gathering começa com um passeio de nível fácil, com 2 horas de 
duração, comandado por um guia que leva os caminhantes até o alto 
de La Tzoumaz. Durante a caminhada, os participantes recebem 
informações sobre a flora local e colhem diversas plantas comestíveis. 
Ao chegar à Maison de la Forêt, todos viram chefs de cozinha e 
aprendem a transformar a colheita em uma deliciosa refeição de três 
pratos – e que será desfrutada no final do passeio.

2. Caminhada & brunch
Um brunch em um cenário idílico com especialidades locais: uma experi-
ência deliciosa em uma região rural de montanha (cerca de 45 minutos) 
acompanhada por uma caminhada de uma a duas horas de duração. 
Nesta visita guiada, os participantes terão a chance de ver vaquinhas Hé-
rens pastando nos prados alpinos antes de fazer uma parada bem mere-
cida em uma tradicional casa de fazenda para desfrutar de um brunch 
com vista panorâmica. O brunch reúne uma variedade de itens da culiná-
ria suíça, como queijos de montanha, pão caseiro, compotas, suco de 
maçã e leite produzido ali mesmo nas pastagens.

3. Pernoite em uma cabana de montanha  
As cabanas de montanha são ótimos destinos para excursões 
de um dia ou para passar a noite vivenciando uma atmosfera 
diferente. Em meio à natureza alpina, a experiência inclui 
assistir a um estonteante pôr-do-sol e/ ou nascer do sol 
diante das montanhas dos Alpes e, com sorte, ouvir ibex, 
veados e marmotas em seus habitats naturais. Uma 
experiência para relaxar e recarregar as baterias. No interior, 
o guardião da cabana espera os visitantes com uma mesa 
repleta de pratos típicos.

4. Bisse du Levron e caminhada 
gastronômica 
Parte do patrimônio da região, os canais de irrigação bisse direcionam a água 
dos riachos para vinhedos e campos secos. Trilhas de nível fácil margeiam os 
bisses e são passeios perfeitos para fazer em família. A “Caminhada 
Gastronômica Alpina” combina a visita ao “Bisse du Levron” a três paradas 
gourmet. Uma maneira original de descobrir a região e seus produtos locais! 
São pouco mais de três horas de caminhada, pontuada por saborosas 
paradas em restaurantes de montanha.
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St. Moritz
1. Noites de neve em Corvatsch 
As noites de sexta-feira prometem uma atmosfera de festa e a chance de 
aproveitar a maior incidência de luz lunar na Suíça. Durante a noite, a pista 
está no seu melhor - e isso significa muito mais do que apenas o esqui 
perfeito. Você vai balançar acima da montanha, enquanto abaixo, o decli-
ve dos sonhos brilha sob os holofotes. Recentemente criado, se parece 
com um tapete de veludo branco que se estica para além de onde você 
está. Absorva a tranquilidade na encosta da montanha e contemple as lu-
zes do vale. 

2. Olympia Bob Run
A Olympia Bob Run, (corrida em trenós onde as equipes impulsionam os seus em uma 
pista que se parece com um tobogã de gelo), de St. Moritz para Celerina é a mais anti-
ga corrida de bob run do mundo - bem como a única pista de gelo natural que existe e 
que ainda abriga corridas internacionais. Ao longo de uma história que durou mais de 
110 anos, e encenou dois Jogos Olímpicos de Inverno, bem como 20 campeonatos 
mundiais. Você pode descobrir o como se sente um atleta para bater os 1.722 metros 
de gelo natural na corrida bob run, reservando um passeio como visitante, acompa-
nhado por um piloto profissional e outro profissional responsável pelos freios, experi-
mentando velocidades de até 135 km / h.

3. Maratona de Esqui do Engadin  
 A lendária Maratona de Esqui do Engadin é uma corrida de esqui pelo 
país, extremamente popular realizada com a distância clássica de ma-
ratona, de 42 km de Maloja para S-chanf. Para todos os participan-
tes, este concurso é um desafio pessoal, um destaque esportivo e 
uma experiência inesquecível. A maior parte da rota está aberta aos 
esquiadores de todos os lugares durante todo o inverno. A região tem 
220 km de trilhas e todas com condições ideais para entrar em forma 
para o clímax! 

4. White Turf, desde 1907 
O glamouroso destaque social da temporada de inverno 
ocorre em três domingos consecutivos. Os eventos incluem 
emocionantes corridas planas, corridas de arnês e corridas 
de obstáculos, bem como as exclusivas corridas de skijoring, 
nas quais os cavaleiros se tornam corajosos esquiadores e 
são puxados por experientes cavalos a uma tremenda 
velocidade através do lago congelado. Um extravagante e 
emocionante evento que ocorre após o anoitecer, é White Turf 
noturno: os cavalos de corridas e seus cavaleiros competem 
pela a fama e a glória em um hipódromo iluminado no lago 
congelado St. Moritz.
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Lucerna e Monte Titlis
1. Atividades de inverno em Titlis  
Todos sabem que Titlis é o paraíso do esqui e do snowboard na Suíça 
Central. Mas há diversas outras atividades disponíveis na montanha e no 
vale. Seja esquiando, deslizando, utilizando moto de neve ou visitando o 
Iglu, é possível descobrir a verdadeira magia do inverno com o Snow 
Experience Park, na estação de Trübsee. Todas as atividades são seguras e 
destinadas a um público que deseja muita diversão na neve. Em Titlis, a 
animação é garantida para todos: a grande variedade de atividades para 
crianças e famílias tornará qualquer final de semana de inverno em 
Engelberg uma experiência ines-quecível. Disponível diariamente, da 
primeira quinzena de dezembro à segunda quinzena de abril.
www.snowxpark.ch/snowxparkengelberg

2. Um começo perfeito da vida noturna de Engelberg 
Quando as pistas são preparadas novamente no final do dia de esqui, é hora para o 
Night Ride em Engelberg - excelente diversão nas encostas, com tochas e luar. A luz 
artificial é desnecessária. O começo perfeito para a vida noturna de Engelberg! 
Instrutores de esqui terão o prazer de acompanhar os menos qualificados. Eles também 
oferecem as melhores dicas para a longa noite à frente.

3. Advento e Mercados de Natal em Lucerna 
Mergulhar na atmosfera de Natal: esse é o propósito da visita aos mercados 
de Lucerna, no Advento. Lucerna, durante a época de Natal, torna-se uma 
contemplativa cidade de luzes, enquanto os seus encantadores mercados de 
Natal estão repletos de ideias para presentes feitos à mão. Os aromas de ca-
nela e vinho quente acompanham os visitantes durante um passeio pelos 
charmosos becos. Já no KKL Luzern, um mundo de Natal de conto de fadas 
oferece uma pista de gelo com vista para a cidade, o lago e as montanhas. 
www.luzern.com/christmas

4. Lilu Festival de Luz de Lucerna
Lucerna é conhecida como a Cidade das Luzes desde o final da 
Idade Média. De 9 a 19 de janeiro de 2020, Lucerna vai se 
transformar em um endereço de “encontros brilhantes”. Trazendo luz 
e calor para a cidade no inverno, o Lilu Festival de Luz de Lucerna 
reúne artistas suíços e internacionais que exibem luz em todas as 
suas fasci-nantes obras de arte. Os visitantes vão explorar, em um 
passeio de inverno por Lucerna, instalações de luzes nas praças, nas 
atrações turísticas e vielas da Cidade Velha e espalhadas pela baía. 
www.lichtfestivalluzern.ch
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Verbier
1. Na neve como um profissional 
Verbier é famosa por sua diversidade de esqui fora das pistas – levando 
qualquer um à loucura depois de um dia inteiro na neve. O Bec des Ros-
ses é o cume mais icônico: ele recebe, todos os anos, os melhores atle-
tas do Freeride World Tour. É possível descobrir tudo o que o resort tem 
para oferecer de uma maneira bem especial: com os campeões mun-
diais Géraldine Fasnacht (onze títulos internacionais, incluindo três títulos 
Xtreme Verbier) e Xavier De Le Rue (vencedor do Freeride World Tour em 
2008, 2009 e 2010). Uma aventura que apenas poucos sortudos vão ex-
perimentar neste inverno. São quatro datas, de janeiro a abril.

2. A magia do inverno em um passeio de 
trenó (a cavalo!) 
Os visitantes seguem a bordo de um trenó puxado por cavalos 
para um passeio mágico ao restaurante La Marlénaz. Vistas 
panorâmicas de Verbier e dos Alpes são elementos desta viagem 
encantadora. Depois, é hora de desfrutar de uma deliciosa 
refeição típica em um charmoso chalé de montanha, antes de 
voltar para o resort a pé ou de trenó. É diversão garantida!

3. Primeira experiência sobre esquis 
Que tal sentir o gostinho de esquiar em Verbier, na maior região de esqui 
da Suíça – 4 Vallées –, em um autêntico cenário alpino? A neve é 
garantida de dezembro a abril, inclusive nas pistas levemente inclinadas, 
particularmente adequadas para iniciantes. Com a oferta “First Ski 
Experience”, os participantes recebem um desconto de 50% no primeiro 
dia de esqui, com tudo incluso (passes, instrutor e equipamentos) e tudo 
individualizado. Basta fazer a reserva no escritório de turismo, e as 
associações de apoio de Verbier vão cuidar de tudo!

4. Oficina de fabricação de queijos 
Descobrir os segredos de como o queijo suíço artesanal é 
produzido: graças à experiência e à paixão de Marc por 
seu trabalho, não vai ser problema para ninguém assumir 
o papel de aprendiz de queijeiro. O processo de produção 
vai ser feito de A a Z. Enquanto o queijo estiver 
escorrendo, todos aproveitam para experimentar alguns 
dos produtos feitos com leite da região, como o vieux 
bagnes, o tomme e outras especialidades da casa. No 
final da oficina, o participante pode levar o queijo que fez 
com as próprias mãos ou deixá-lo curar no laticínio.
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Hotéis especialmente 
selecionados para você.
Spa do hotel Kulm, St. Moritz, Grisões
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Hotéis especialmente 
selecionados.
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60 hotéis. 45 des� nos suíços. serviço excelente.
excelência nas melhores tarifas: para FIT, MICE e grupos.
Swiss Quality Hotels. Spi� elstrasse 4, 8712 Stäfa. Tel: +41 44 928 27 27. info@sqh.ch. 
www.SwissQualityHotels.com. Código de acesso GDS (Amadeus, Travelport, Sabre): QO.

       apaixonados 
por qualidade.

Experiência: Suíça.  Hotéis.
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2
 Guarda Golf Hotel & Residences kkkkk

O hotel tem localização excepcional no coração 
do mundialmente famoso resort de esqui e golfe 
de Crans-Montana. São 23 quartos e suítes e 
sete novos e luxuosos Apartamentos Suítes 
para receber os hóspedes em um ambiente 
moderno, em estilo chalé. O restaurante Mizuki 
by Kakinuma serve cozinha japonesa autêntica 
e contemporânea, enquanto o Guarda Golf Spa 
e todas as novas instalações de entretenimento 
prometem atividades para todos.

Crans-Montana

Swiss Deluxe Hotels  

Guarda Golf Hotel &  
Residences kkkkk

 

Crans-Montana 

pr@guardagolf.com 
+41 27 486 20 00 
www.guardagolf.com

4
 Hotel & Apartments Kirchbühl kkkk

3
 Berghotel Truebsee k

Gerenciado pela quarta 
geração da mesma família, o 
Hotel Kirchbühl atrai os 
hóspedes com sua atmosfera 
acolhedora de férias, delícias 
gastronômicas do Oberland 
Bernês e localização dramática 
aos pés da face norte de Eiger.

No coração das montanhas Titlis, este hotel fica a mil metros de altitude e só pode ser 
alcançado por teleférico. São 37 quartos confortavelmente equipados - e as tarifas incluem 
um jantar de quatro pratos.

Grindelwald

Engelberg

Typically Swiss Hotels 
Swiss Family Hotels & Lodgings 
Bike Hotels  

Hotel & Apartments Kirchbühl kkkk
 

Grindelwald 

hotel@kirchbuehl.ch 
+41 33 854 40 80 
www.kirchbuehl.ch

Tipically Swiss Hotels  
Berghotel Truebsee k 

Engelberg 

truebsee@titlis.ch 
+41 41 639 50 92 
www.hoteltruebsee.ch

1
 Castello del Sole kkkkk Ascona

Experiências de luxo são a ordem do dia 
neste hotel situado no maior parque hoteleiro 
de Ticino. Além de praia privativa, o hotel 
tem novas suítes para atender aos mais altos 
padrões, um moderno oásis de bem-estar, 
piscina, seis quadras de tênis e um restau-
rante com 1 estrela Michelin. Dois pavilhões 
com suites de luxo separadas.

Swiss Deluxe Hotels  
Castello del Sole kkkkk

 

Ascona 

admin@castellodelsole.ch 
'+41 91791 0202 
www.castellodelsole.com

Hotéis.  Experiência: Suíça.
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7
 Hotel Meisser kkk

O hotel, decorado com 
sgrafti, é agora administrado 
pela quinta geração da família 
Meisser. Os hóspedes podem 
saborear deliciosas receitas 
elaboradas com produtos 
regionais em uma sala de 
jantar datada de 1902.

Guarda

Swiss Historic Hotels 
Hotel Meisser kkk

 

Guarda 

info@hotel-meisser.ch 
+41 81 862 21 32  
www.hotel-meisser.ch

8
 Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa kkkkk

O hotel exibe confortos contemporâ-
neos combinados ao charme do velho 
mundo, elegância refinada e descontraí-
da informalidade. O novo SPA Nescens, 
com mais de 5.500 metros quadrados, 
oferece uma variedade de serviços 
exclusivos de bem-estar,  incluindo os 
programas Nescens Better-Aging.

Interlaken

Wellness Hotels 
Swiss Deluxe Hotels 

Victoria-Jungfrau  
Grand Hotel & Spa kkkkk

 

Interlaken 

interlaken@victoria-jungfrau.ch 
+41 33 828 28 28   
www.victoria-jungfrau.ch

6
 Gstaad Palace kkkkk

Os 95 quartos e suítes 
oferecem vistas privilegia-
das da montanha. Os cinco 
restaurantes são famosos 
pela variedade gastronômi-
ca e o amplo Palace Spa 
está entre os mais belos 
dos Alpes.

Gstaad

Wellness Hotels 
Swiss Deluxe Hotels 
Seminarhotels mit Inspiration 
Gstaad Palace kkkkk

 

Gstaad 

info@palace.ch 
+41 33 748 50 00 
www.palace.ch

5
 Hotel Kreuz & Post kkkk

Pequeno, perfeitamente arqui-
tetado e tradicional, este hotel 
boutique com localização 
central mantém-se fiel aos 
valores tipicamente suíços. A 
cozinha serve clássicos, 
enquanto o bar, a discoteca e 
o salão oferecem entreteni-
mento de sobra à noite.

Grindelwald

Typically Swiss Hotels  

Hotel Kreuz & Post kkkk
 

Grindelwald 

info@kreuz-post.ch 
+41 33 854 54 92 
www.kreuz-post.ch
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12
 Bürgenstock Hotels & Resort Lake Lucerne kkkkk

10
 Hotel Schweizerhof Luzern kkkkk

Posicionado em um belo cume alpino, este 
resort, recém-aberto, parece flutuar entre o 
céu e a água, 500 metros acima do Lago 
Lucerna. Três luxuosos hotéis, 12 restau-
rantes, bares e lounges, além do deslum-
brante Spa Alpine, de 10 mil metros 
quadrados, e da lendária chegada em 
barco e funicular garantem uma estadia 
memorável.

Os 101 quartos e suítes do 
belo Schweizerhof, no 
calçadão do porto, usam 
papéis de parede para contar 
as histórias de hóspedes 
famosos do hotel, de Winston 
Churchill a B.B. King.

Obbürgen

Lucerna

Design & Lifestyle Hotels, 
Typically Swiss, Spa & Vitality  
Bürgenstock Hotels & Resort 
Lake Lucerne kkkkk

 

Obbürgen 

info@buergenstock.ch 
+41 41 612 60 00 
www.buergenstock.ch

Design & Lifestyle Hotel 
Hotel Schweizerhof  
Luzern kkkkk

 

Lucerna 

info@schweizerhof-luzern.ch 
+41 41 410 04 10 
www.schweizerhof-luzern.ch

9
 Lenkerhof Gourmet Spa Resort kkkkk

O Wellness Hotel, com sua tradição 
de banhos medicinais de 350 anos, 
abriga uma fonte de enxofre própria 
do hotel. Todos os quartos e suítes 
exibem interiores estilosos. O hotel 
ainda conta com dois restaurantes 
top de linha e uma equipe inspirado-
ra, que vem estabelecendo novos 
padrões na indústria hoteleira.

Lenk im Simmental

Wellness Hotels 
Swiss Bike Hotels 
Lenkerhof Gourmet Spa Resortkkkkk

 

Lenk im Simmental 
welcome@lenkerhof.ch 
+41 33 736 36 36 
www.lenkerhof.ch

11
 Hotel de la Paix kkk

Este hotel para famílias fica a poucos passos das principais atrações de 
Lucerna, a Cidade das Luzes. Depois de um passeio agradável, é possível 
desfrutar de uma saborosa refeição no restaurante Guild Lapin.

Lucerna

Typically Swiss Hotel  
Hotel de la Paix kkk

 

Lucerna 
hotel@ambassador.ch 
+41 41 418 80 00 
www.de-la-paix.ch
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15
 Hôtel W Verbier kkkkk

O hotel W Verbier, nos Alpes, é 
um local de peregrinação para 
cosmopolitas. Inovador e 
moderno, ele estabelece novos 
padrões e encanta os hóspedes 
com o Away® Spa e os restau-
rantes exclusivos.

Verbier

Design & Lifestyle Hotels 
Hôtel W Verbierkkkkk

 

Verbier 
reservations.wverbier@whotels.com 
+41 27 472 88 88  
www.wverbier.com

16
 Park Hotel Vitznau kkkkk

O Park Hotel Vitznau tem uma 
localização majestosa entre as 
belas montanhas da Suíça Central 
e as românticas margens do Lago 
Lucerna. As 47 suítes e residências 
luxuosas e individualmente decora-
das garantem o cenário perfeito 
para uma estadia inesquecível.

Vitznau

Swiss Deluxe Hotels 
Park Hotel Vitznau kkkkk

 

Vitznau 

info@phv.ch 
+41 41 399 60 60 
www.parkhotel-vitznau.ch

14
 Kulm Hotel St. Moritz kkkkk

172 quartos e suítes com uma vista 
idílica do lago e da montanha. Além 
disso, cinco restaurantes e dois 
bares, um campo de golfe próprio 
de nove buracos e o Spa Kulm, de 
2 mil metros quadrados, com 
instalações exclusivas de bem-
estar. Um hotel para satisfazer 
todos os desejos.

St. Moritz

Swiss Deluxe Hotels 
Kulm Hotel St. Moritzkkkkk

 

St. Moritz 

info@kulm.com 
+41 81 836 80 00  
www.kulm.com

13
 Grand Hotel Kronenhof kkkkk

O Grand Hotel brilha com um 
esplendor novo,  quartos feudais 
em design alpino, complexo de 
bem-estar de última geração, 
salões sofisticados e vistas 
sublimes nos arredores. Tem 3 
restaurantes - entre eles, o restau-
rante Gourmet Kronenstübli -, 
creches e bicicletas.

Pontresina

Swiss Deluxe Hotels  
Swiss Family Hotels & Lodgings 
Grand Hotel Kronenhofkkkkk

 

Pontresina 

info@kronenhof.com 
+41 81 830 30 30 
www.kronenhof.com
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19
 Hotel City Zürich kkk

Moderno e acolhedor, este hotel 
boutique superior, situado no coração 
da agitada Zurique, tem alma jovem. 
Graças às várias cores e estilos de 
elementos, cada um dos 60 quartos 
exibe decoração única.

Zurique

Design & Lifestyle Hotel 
Hotel City Zürichkkk

 

Zurique 
hotelcity@hotelcity.ch 
+41 44 217 17 17 
www.hotelcity.ch

17
 Hotel Riffelalp Resort 2222m kkkkk

Longe da vida cotidiana, no meio de um paraíso de esqui, ciclismo e 
trilhas, os hóspedes podem desfrutar de tranquilidade, ambiente 
natural, hospitalidade e luxo - como no spa mais alto da Europa.

Zermatt

"Typically Swiss Hotels 
Swiss Deluxe Hotels" 

Hotel Riffelalp Resort 2222m kkkkk
 

Zermatt 

reservation@riffelalp.com 
+41 27 966 05 55 
www.riffelalp.ch

18
 Glockenhof Zürich kkkk

Quartos elegantes, dois restaurantes, um bar 
sofisticado, um café de boulevard e, no pátio interno, 
um dos mais belos restaurantes de jardim da cidade: 
os hóspedes estão sempre felizes em retornar ao 
Glockenhof.

Zurique

Typically Swiss Hotels 
Glockenhof Zürich kkkk

 

Zurique 

info@glockenhof.ch 
+41 44 225 91 91 
www.glockenhof.ch
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Contato para o trade
Victorinox do Brasil
Rua Apotribu, 125 – Saúde
São Paulo, SP – CEP 04302-000
Telefone (11) 5584 8188
Info.br@victorinox.com
www.victorinox.com

Victorinox.
A Victorinox produz e vende no 
mundo inteiro itens exclusivos, 
de alta qualidade e que são de 
grande utilidade em diferentes 
momentos da vida: canivetes 
suíços, facas de uso doméstico 
e profissional, relógios, malas e 
acessórios de viagem e fragrân-
cias. A sede da Victorinox fica 
em Ibach, Schwyz, no coração 
da Suíça, mesmo lugar onde o 
fundador da empresa, Karl Else-
ner, abriu seu negócio de cutela-
ria em 1884 e, alguns anos mais 
tarde, projetou o lendário e origi-
nal “Canivete Suíço”.

SwissChamp
Quando você escuta as palavras 
Canivete Suíço, logo vem à men-
te o lendário Canivete produzido 
pela Victorinox. E essa lenda con-
tinua com o canivete Swiss-
Champ equipado com 33 fun-
ções especialmente desenvolvido 
para ser o seu companheiro em 
suas aventuras diárias com ferra-
mentas como serra para madeira, 
tesoura e caneta-esferográfica 
pressurizada. Quando chegar a 
hora de explorar a natureza, você 
certamente precisará de Swiss-
Champ! Esteja preparado!
Visite o Swiss Knife Valley: Bahn-
hofstrasse 3, CH-6440 Brunnen.

Contato para o trade
Kirchhofer AG
Höheweg 73 
CH-3800 Interlaken  
Tel.: +41 33 828 88 80 
info@kirchhofer.com 
www.kirchhofer.com

Kirchhofer.
A empresa de propriedade da 
família Kirchhofer reúne as prin-
cipais relojoarias e joalherias da 
Suíça – e ainda oferece artigos 
de luxo como couro, cosméti-
cos, produtos de beleza, pre-
sentes e suvenires. O nome Kir-

chhofer é internacionalmente 
reconhecido em toda a indús-
tria de relógios e joias pela ex-
celência em qualidade e no ser-
viço ao cliente. Na Kirchhofer, o 
cliente é rei antes, durante e 
após a compra.

Destaques
■■  Como representante oficial de mais de cem marcas 
de relógios suíços, Kirchhofer tem a maior varie-
dade de marcas de relógios suíços do mundo.

■■ 230 consultores de vendas multilíngues que, com 
competência e abrangência, disponibilizam infor-
mações completas, em mais de 30 idiomas, aos 
clientes suíços e estrangeiros.

■■ Aberta 365 dias ao ano.
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Contato para o trade
SG Viagens e Turismo Ltda. (Hertz Internacional)
Av. São Luís, 86 – 8° andar – Cj.82
São Paulo/SP  
CEP: 01046-000
Brasil

Hertz

Experiência Kambly

A Hertz Global opera as marcas 
de aluguel de automóveis Hertz, 
Dollar, Thrifty e Firefl y em mais 
de 11.500 lojas e concessioná-
rias em quase 150 países na 
América do Norte, Europa, Amé-
rica Latina, Ásia, África, Oriente 
Médio e Oceania.
Desde 1952, a Hertz está pre-
sente na Suíça e, hoje, conta 
com cerca de 50 pontos de alu-
guel de veículos bem localizados 
em todo o país. Mais de 350 fun-
cionários são responsáveis por 
oferecer a melhor solução de 
mobilidade aos nossos clientes. 
A Hertz Suíça disponibiliza uma 
ampla variedade de automóveis, 
especialmente marcas premium 
como Jaguar, BMW, Range Rover, 
Mercedes-Benz e outras. Quando 

um cliente deseja um carro da 
Hertz Collection, o exato modelo 
pedido está garantido. 

• Fun Collection (exemplo: 
Mini Cooper)
• Prestige Collection 
(exemplo: BMW 7 Series)
• Green Collection (exemplo: 
Audi A3 e-tron)

A Hertz Suíça garante uma série 
de benefícios para seus clientes, 
como retorno do veículo gratuito 
em endereço diferente do aluga-
do em quase toda a Suíça, equi-
pamentos de inverno (de 15 de 
novembro a 31 de março) e o re-
torno do automóvel em horário 
diferente do funcionamento das 
lojas sem custo adicional. 

Por quatro gerações, Kambly representa a perfeição da tradição da 
confeitaria suíça. Em meio às colinas verdejantes do Vale do Emmental, 
no coração da Suíça, o mais famoso e popular fabricante de biscoitos 
do país, recebe visitantes de todo o mundo. Descubra os segredos da 
arte da pâtisserie fi na, explore os mais de 100 anos de história desta 
tradicional empresa familiar e desfrute de momentos reais de alegria. 

A generosa loja de fábrica oferece mais de 100 variedades de biscoitos 
para degustação livre. Desfrute de um bom café e assista os Maîtres 
Confi seurs produzirem os famosos biscoitos na confeitaria Kambly. 
Grupos com reserva podem assar suas próprias criações sob a orienta-
ção especializada dos confeiteiros. Mergulhe na história da Kambly e 
saiba como a lendária saga começou.

Trubschachen, onde fi ca a Experiência Kambly, 
pode ser alcançada em 35 minutos a partir de Berna 
ou 50 minutos de Lucerna, de carro, ônibus ou trem. 
Para uma maneira mais divertida, escolha o trem 
Kambly, que vai de terça a domingo de Berna e Lu-
cerna a Trubschachen (Berna às 09h36 e 15h36, Lu-
cerna às 07h57 e 13h57)
A admissão à experiência Kambly é gratuita.
Horário de funcionamento: segunda a sexta 
das 08h30 às 18h30, sábado e domingo das 
8h30 às 17h00
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50% discount

Benefit from a 50% discount on the 
entrance fee with your 
Swiss Travel Pass
E.g. ticket only 9.75 CHF instead of 19.50 CHF 

Exposition Swissminiatur SA  -  Melide  -  Switzerland  -  info@swissminiatur.ch  -  www.swissminiatur.ch

Emmental Show Dairy
Venha conhecer esta nova visita à história da marca e a produção do 
Emmentaler AOP. Descubra como os mestres queijeiros transformam 
o leite cru de alta qualidade no queijo mais famoso do mundo. O pon-
to alto da visita é uma degustação do Emmentaler AOP original entre a 
produção e a cave de cura. Está curioso para descobrir o que os três 
protagonistas têm para contar? Mergulhe no mundo fascinante do 
Emmentaler AOP, o rei dos queijos. No restaurante saboreie genuínas 
iguarias suíças com produtos da região. Além disso, a loja de queijos 
oferece mais de 100 tipos diferentes de queijo suíço à sua escolha. 

Descontos a partir de 20% para grupos e famílias. Crianças até 11 
anos têm entrada gratuita.

Mais atrações mediante reserva:
■■ Workshop “Produza o seu queijo como em 1750”
■■ Visita a uma exploração agrícola genuína                          
■■ Visitas exclusivas guiadas
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50% discount

Benefit from a 50% discount on the 
entrance fee with your 
Swiss Travel Pass
E.g. ticket only 9.75 CHF instead of 19.50 CHF 

Exposition Swissminiatur SA  -  Melide  -  Switzerland  -  info@swissminiatur.ch  -  www.swissminiatur.ch
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Switzerland Convention & 
Incentive Bureau.

A Suíça tem uma grande tradição em reunir pes-
soas, compartilhar conhecimento, celebrar metas 
alcançadas, desenvolver estratégias e sonhar no-
vas ideias. Sua estabilidade político-econômica e 
neutralidade proporcionam um ambiente único 
para fazer contatos e negócios, encontrar parcei-
ros de projeto, adquirir e trocar know-how, e ga-
nhar acesso a novos mercados. As possibilidades 
são inúmeras. Da tecnologia que transforma um 
auditório em salão de festas em apenas 15 minu-
tos oferecida pelo Swiss Tech Convention Center 
em Lausanne, até pitorescas olimpíadas da fazen-
da em uma queijaria na região do Vale do Emen-
tal, a Suíça oferece as melhores opções para seus 
eventos.

Você pode contar conosco.
No Switzerland Convention & Incentive Bureau mos-
traremos como a estabilidade econômica, imagem 
amiga do meio ambiente, espírito de inovação e pa-
drões de precisão podem trabalhar a seu favor. Pe-
quenas distâncias e a famosa pontualidade suíça irão 
otimizar seu tempo, uma tremenda variedade cultural 
e de cenários em uma área tão compacta prometem 
uma diversidade de experiências sem igual.

Meeting Planner: encontre o local de eventos perfei-
to e as sugestões de atividades em nosso website
Nosso Meeting Planner online oferece uma visão ge-
ral de mais de 700 centros de conferência, hotéis 
para seminários e locais para seu evento, e mais de 
1.000 ideias de atividades, todas com descrição e 
imagens. Isso faz do Meeting Planner a maior e mais 
completa ferramenta de busca neste segmento. Visite 
MySwitzerland.com/MeetingPlanner

No Brasil, oferecemos consultoria gratuita e espe-
cializada no planejamento de eventos, viagens de 
incentivo e congressos:
• Pesquisa dos destinos e locais apropriados
• Assistência durante site inspections
• Acesso online e gratuito a biblioteca de fotos e 
vídeos
• Apresentação de fornecedores locais
• Suporte tailor made para cada um de seus eventos

Contate nosso especialista:
Fernanda Maldonado
fernanda.maldonado@switzerland.com
MySwitzerland.com/meetings
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Principais eventos em 2019

Genebra
Bol d’Or Mirabaud 
14 a 16 de junho de 2019
O Bol d´Or Mirabaud é a mais importante regata lacustre do 
mundo. Desde 1939, ele recebe inúmeros barcos todos os 
anos no Lago de Genebra. Mais de 500 embarcações se 
encontram neste percurso de 123 quilômetros (66,5 milhas 
náuticas) de Genebra a Le Bouveret e vice-versa.
www.boldormirabaud.ch

Verbier
Verbier Festival 
18 de julho a 03 de Agosto de 2019
O Festival Verbier oferece aos visitantes a oportunidade de 
desfrutar de alguns dias de música emocionante em um am-
biente alpino excepcional. Quer venha com família ou ami-
gos, se prefere a intimidade dos recitais do Eglise ou o es-
plendor dos concertos no Salle des Combins; o rico 
programa do festival tem sempre algo para todos os gostos.
www.verbierfestival.com/en

Zurique
Food Zurich 
16 a 26 de maio de 2019
Na edição deste ano, os pratos suíços tradicionais mais uma vez 
estão em harmonia com as tendências culinárias globais, os res-
taurantes há muito estabelecidos junto com cenários fora do co-
mum e os jovens chefs em ascensão juntamente com os princi-
pais nomes do mundo da gastronomia. Durante o evento, os 
especialistas em culinária e entusiastas da gastronomia cozinham, 
degustam e deliciam-se com a culinária em vários locais no cora-
ção da cidade, no Limmat, bem como na região circundante.
www.foodzurich.com   

Montreux e Vevey
Festival dos Viticultores – Fête des Vignerons 
18 de julho a 11 de agosto de 2019
Reconhecida pela UNESCO em sua lista de patrimônio cultural intangí-
vel, a Fête des Vignerons reúne gerações, conectando pessoas das vi-
las, do campo e das vinhas, locais e estrangeiros, e oferece a cada um 
a oportunidade de ir além de si mesmo, transcender e coletivamente 
participar de um show único no mundo.
www.fetedesvignerons.ch 
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St. Moritz
Festival da Jazz 
04 de julho a 04 de agosto de 2019
Desça a pista mais longa da Suíça e faça 
uma festa com os amigos - as noites de sex-
ta-feira ficaram ainda mais divertidas! Todas 
as sextas-feiras, os holofotes estão em Cor-
vatsch, quando, a partir das 19h, a pista re-
cém preparada de 4,2 km se abre novamen-
te. A pizza do forno a lenha é ainda melhor à 
noite. Depois de um dia esquiando, conheça 
o lendário Hossa Bar, onde a festa continua.
www.festivaldajazz.ch

Ferrovias Jungfrau
Jungfrau Marathon 
06 e 07 de setembro de 2019
A Jungfrau Marathon é uma das mais conhecidas ma-
ratonas de montanha do mundo, aos pés das famosas 
montanhas Eiger, Mönch e Jungfrau, no Oberland Ber-
nês. A primeira maratona de Jungfrau foi realizada em 
1993. Aproximadamente 3.500 corredores de 35 na-
ções diferentes participam.
www.jungfrau-marathon.ch

Lucerna
Festival de Verão de Lucerna 
16 de agosto a 15 de setembro de 2019
Música que soa como seus compositores imaginaram. Audiências que mergulham em um mundo de sons distantes do 
estresse da vida cotidiana. O Festival de Lucerna é o que torna tudo isto possível - e tem feito isso há mais de 80 anos.
Orquestras famosas, regentes lendários e virtuosos solistas se reúnem três vezes por ano na idílica localização do Lago 
de Lucerna para celebrar a alegria da música. Na sala de concertos projetada por Jean Nouvel, que é renomada por 
sua acústica fenomenal e sua arquitetura requintada, eles encontram um público que não é menos internacional e sofis-
ticado. Cerca de 110.000 visitantes anualmente fazem a viagem a Lucerna para experimentar um dos festivais de músi-
ca mais requintados e célebres e para ouvir as estrelas internacionais da música clássica bem no coração da Suíça.
www.lucernefestival.ch

Veja o calendário completo de eventos em MySwitzerland.com/events
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Operadoras brasileiras. 
Encontre seu roteiro para a Suíça

55 Destinos www.55destinos.com

Abreutur www.abreutur.com.br

Agaxtur www.agaxtur.com.br

BWT Operadora www.bwtoperadora.com.br

Butterfield & Robinson Brasil www.butterfield.com.br

CI – Central de Intercâmbio www.ci.com.br

Cia Maritima www.ciamaritima.tur.br 

CT Operadora www.ctoperadora.com.br

CVC Viagens www.cvc.com.br

Flytour MMT Viages www.flytourmmt.com.br

FVO Travel www.fvo.travel

Interpoint Viagens e Turismo www.interpoint.com.br

Just Tur www.justtur.com.br

LATAM Travel www.latamtravel.com

Mercatur www.mercatur.com.br

New Age Tour Operator www.newage.tur.br

Orinter www.orinter.com.br

Queensberry Viagens www.queensberry.com.br

Raidho Tour Operator www.raidho.com.br

Schultz www.schultz.com.br

Sete Mares Turismo www.setemaresturismo.com.br

Ski Brasil www.skibrasil.com.br

Socaltur www.socaltur.com.br

Teresa Perez Tours www.teresaperez.com.br

Trend Operadora www.trendoperadora.com.br

TT Operadora www.ttoperadora.com.br

Rio Aare, Oberland Bernês
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Procurando operadores locais para ajudá-lo a organizar um passeio ou acomodar o pedido de 
um cliente? Estes operadores receptivos suíços terão todo o prazer em apoiá-lo!

Operadoras de receptivo suíças.

Operador Contato Especialização

Best of Switzerland Tours Fone +41 44 710 5050
info@switzerland-tours.ch
www.switzerland-tours.ch

City tours regulares, FIT, transfers

Bucher Travel Inc. Fone +41 41 418 5555
incoming@buchertravel.ch
www.buchertravel.ch

FIT, grupos, MICE, 
especializados em luxo

Elite Rent-a-Car Fone + 41 22 909 8787
Contato Brasil: (11) 5091-7776
s@mobility.com.br
www.eliterent.com

Locadora de carro, 
especializados em luxo

Eurotrek AG Fone +41 44 316 1000
guenther.laemmerer@eurotrek.ch
www.eurotrek.ch

FIT, Grupos, 
especializados em bike/hiking

Guia Suíça www.guiasuica.com
info@guiasuica.com

FIT, grupos

Illico Travel & Business Services Fone +41 22 300 5960
events@illico-travel.ch
www.illico-travel.ch

MICE, grupos

OTP Holidays & SwissPasses.com Fone +41 27 967 0940
skiing@otp.co.uk
www.otp.co.uk, www.swisspasses.com

FIT, grupos, especializados em esqui

Ovation Switzerland Fone +41 22 339 9930
info@ovationdmc.com
www.ovationdmc.com

MICE, grupos

SM Travel Fone +41 22 731 6520
switzerland@euromic.com, gc@smtravel.com
www.smtravel.com

FIT, grupos, MICE 

Swiss Discovery Fone +41 27 398 5104
info@swiss-discovery.com
www.swiss-discovery.com

FIT, grupos, especializados em luxo

Swiss Education Group Fone (61) 3037 9633
latinamerica@swisseducation.com
www.swisseducation.com

Cursos na Suíça, especializados em 
hotelaria e gastronomia

Swiss Learning Brasil Fone (11) 99782 6599
brazil@swisslearning.com
www.swisslearning.com, 
www.swiss-camps.com

Cursos na Suíça, especializados em 
summer/winter camps e escolas 
privadas 

Swiss Quality Hotels Fone +41 44 928 2727
Amjad Nashashibi
amjad@sqh.ch
www.SwissQualityHotels.com

Hotéis online

Switzerland Travel Centre Fone +41 43 210 5594
touroperating@stc.ch
www.stc.ch / trade.switzerlandtravelcentre.ch

FIT, grupos, hotéis online

Tumlare Brasil Fone (11) 3258 1978
sao@tumlare.com www.tumlarebrasil.com

Grupos regulares com guia
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Informações e assistência

Consultoria gratuita para planejar a viagem de seus 
clientes
Ligue +55-11-3149-3333 ou envie um email para info.br@switzerland.com
MySwitzerland.com/pt

Vídeos e imagens *
Youtube: youtube.com/myswitzerland
Nossa biblioteca de imagens pode ser usada para publicações que 
promovam viagens para a Suíça.www.swiss-image.ch
Login: stch, senha: topshots

Apps
Os aplicativos MySwitzerland tornam a pesquisa em uma experiência 
por si só: MySwitzerland.com /ipad

Compartilhe seu amor pela Suíça 
#APAIXONADOpelaSUÍÇA #inLOVEwithSWITZERLAND
Facebook: facebook.com/MySwitzerlandPT
Instagram: @MySwitzerland
Twitter: twitter.com/Suica_Turismo

Estamos aqui para ajudá-lo.

Vídeos, aplicativos e fotos.

Mídias Sociais.

Um novo canal para o trade.
Para facilitar seu dia a dia na venda deste surpreendente destino, o 
Switzerland Tourism tem uma nova plataforma disponível para você.  
Um grupo fechado no Facebook, exclusivo para profissionais de tu-
rismo, onde serão compartilhadas atualizações e informações adicio-
nais sobre Suíça de maneira mais rápida e dinâmica. Sugerimos que 
todo o staff de sua agencia solicite acesso ao grupo Switzerland Tou-
rism Brazil Trade.
www.facebook.com/groups/SwitzerlandTourismBrazil 

* sujeito a restrições de copyright
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Parceiros.
Recomendados pelo Suíça Turismo.  
MySwitzerland.com/strategicpartners
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American Express
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swiss.com Made of Switzerland.

É um novo 
jeito de voar.

Não é só apenas 
uma nova aeronave.


