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Grüezi

Algumas vezes você precisa simplesmente sair para se encontrar 
novamente. Suíça – seja entre as montanhas, às margens dos lagos 
cristalinos ou em uma romântica vila, todos os lugares oferecem o 
cenário perfeito para seu tempo livre, cada um à sua própria 
maneira. Os brasileiros se encantam com os passeios de trem com 
suas vitrines panorâmicas, que conectam em pouco tempo este 
paraíso natural ao lado urbano das cidades vibrantes, modernas e 
internacionais, sem perder o charme da tradição. 

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.

Espero que você tenha uma experiência inesquecível!

Christina Gläser 
Diretora do Turismo da Suíça no Brasil
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Essa nossa Suíça idílica tem um lado surpre-
endentemente bucólico. Uma chamada vin-
da da terra tranquila, no coração da Europa, 
acelera o pulso dos amantes da natureza de 
todas as partes. Ao ar livre, imerso em 
águas limpas e cristalinas, cabelo ao vento – 
um lugar onde a natureza e o homem estão 
em um relacionamento de intimidade. 

Argumentos que  
convencem a qualquer um   
A Suíça é amada principalmente por três 
coisas: sua natureza (em particular o ar fresco 
e água limpa), sua tranquilidade repousante e 
sua verdadeira sensação de férias. O 
passatempo favorito do turista amante da 
natureza é caminhar e descobrir as maravi-
lhas da natureza e as especialidades culinária 
local/regional. Este luxo a que eles se 
permitem, este desejo de satisfazer seus 
anseios, vem em um momento em que as 
pessoas já não têm tempo para si mesmas, 
em um mundo globalizado no qual sentem 
que já viram de tudo.

Diversidade natural em 
exibição global   
A variedade de experiências naturais genuina-
mente intensas disponíveis na Suíça é virtual-
mente inesgotável:
■■ Fazer seu próprio queijo Gruyère ao lado da 
família Murith, aos pés do Moléson.

■■ O segredo para o pão de centeio do Valais 
pode ser aprendido em Grimentz.

■■ Colher as melhores plantas de absinto com a 
família Martin de Boveresse, onde o lendário 
'fada verde' tem sido feito por gerações.

■■ Uma ‘troca de papéis’ para aqueles que de-
sejam assumir o comando de um navio histó-
rico sobre o Lago de Genebra, ou juntar-se 
aos pescadores de manhã cedo para pegar o 
peixe branco do Lago de Constança.

■■ A alternativa para o happy hour é remar os 
típicos caiaques vermelhos ao pôr-do-sol na 
baía de Lucerna.

■■ Canyoning no famoso desfiladeiro Viamala 
próximo a Thusis.

■■ O Gotthard Panorama Express: é aqui que os 
fãs das estradas de ferro descobrem como 
os engenheiros encontraram uma maneira 
espetacular de conduzir os trilhos através 
dos poderosos Alpes.

Ponte Brolla, 
Maggia

Cantão dos Grisões

Desconectar para 
reconectar.
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Verão na cidade
Da metrópole Zurique, passando pela charmosas Lucerna até a capital – Berna, a abundancia de 
recursos naturais presentes nas cidades é de impressionar. Para se refrescar do calor, que pode 
chegar à casa dos 30°C, os suíços mergulham nos lagos e rios dos centros urbanos, as cidades 
oferecem inúmeros locais para um banho no meio do dia. Confira aqui algumas opções!

Natação urbana na capital: 
diversão em águas cristalinas
O rio Aare é o coração de Berna: perfeito para rela-
xamento e diferentes passeios turísticos. O povo de 
Berna orgulha-se do seu rio azul, cristalino, que ofe-
rece passeios turísticos com um diferencial: navegar 
pela cidade antiga, uma jóia histórica protegida pela 
UNESCO. Os berneses também acreditam que o 
Marzili é rio mais lindo do mundo. A entrada no po-
pular complexo de piscinas ao ar livre é gratuita. 
Você coloca seu traje de banho, caminha rio
acima e deixa que o Aare leve-o de volta para baixo. 
É assim que se aproveita o verão em Berna!

Seebad – O lido no  
coração de Lucerna
O lido em frente ao lago. Seebad tem sido uma 
instituição popular de Lucerna por mais de 100 
anos – e permanece um dos pontos mais belos 
da cidade para relaxar. O mais amado lido do 
Nationalquai, no coração de Lucerna, possui 
uma longa história: construído em
1885 por Heinrich Victor von Segesser, arquiteto 
de Lucerna, foi renovado várias vezes ao longo 
dos anos. Hoje ele possui instalações modernas, 
mas ainda preserva a sua elegante estrutura de 
madeira, conseguindo manter um charme nostál-
gico. Quando o sol se põe, o lido se transforma 
em um bar sobre a água: um dos locais mais po-
pulares para aproveitar a noite na cidade. 
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É moda banhar-se em Zurique  
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. Ne-
nhuma outra cidade da Europa tem uma concentração 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 Cidade Antiga. A histó-
ria de banhar-se em Zurique remonta a 2 mil anos atrás, quando os antigos romanos construí-
ram a primeira casa de banho. Os moradores adoram suas piscinas ao ar livre – e os visitantes 
certamente vão concordar com eles!
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Pequeno grande país.
Tudo na Suíça fica perto.  É possível cruzar o país de Zurique a Genebra em apenas três horas de 
trem, ou tocar as neves eternas em pouco mais de uma hora desde Lucerna. Isso aumenta as 
possibilidades de experiências para quem tem pouco tempo de viagem – há sempre uma 
montanha perto dos centros urbanos.

Gurten – A montanha  
local de Berna
O Gurten oferece uma vasta gama de entretenimento 
com foco em cultura, lazer e jogos, com trilhas para cami-
nhadas e um tobogã. O cenário exuberante do parque é 
uma área de lazer ideal, com uma extensa área de recrea-
ção infantil. A montanha oferece uma vista fantástica so-
bre toda a cidade de Berna que se estende além da torre 
de observação do Gurten. Viajar a bordo do funicular pa-
norâmico (incluído no Bern Ticket) é uma experiência úni-
ca. O Gurten tem dois restaurantes: o restaurante self-ser-
vice "Tapis Rouge" e o restaurante à la carte "Bel Etage". 
Aqueles que preferem preparar sua própria refeição po-
dem usar uma das churrasqueiras do parque.

TITLIS: neve o ano todo, a 40 
minutos de Lucerna
Na visita a TITLIS Glacier Mountain, a montanha 
mais alta da Suíça central, o viajante embarca 
no primeiro bondinho giratório do mundo, o Ro-
tair, 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 fen-
das 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 charmoso vilarejo 
de Engelberg, a 40 minutos de Lucerna.
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Descansando no Uetliberg, a montanha  
da metrópole suíça  
Bem como excelentes lojas, cultura e vida noturna, Zurique oferece aos visitantes uma expe-
riência com a natureza. A melhor maneira de relaxar: uma caminhada suave no alto do Uetli-
berg. A bela paisagem natural longe da agitada cidade pode ser encontrada no cume da 
montanha que não tem carros, e é rapidamente alcançada por trem ou teleféricos que recom-
pensa os visitantes com um panorama fantástico da cidade, do lago e dos Alpes. Um hotel 
com restaurante panorâmico oferece um cenário inesquecível para uma refeição, que é um 
deleite para todos os sentidos.
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As estradas até os lendários passes alpinos prometem um desafio emocionante para 
qualquer ciclista: trilhas single-track vão impressionar os mountain bikers e rotas idíli-
cas por paisagens inesquecíveis entre lagos, rios e montanhas vão encantar ciclistas 
de lazer e e-bikers. Encontre a inspiração para sua próxima aventura.

Um dos melhores destinos  
para os amantes de bike. 



11

Hotéis de Bike 
Os hotéis de bike recomendados 
pelo Switzerland Tourism oferecem 
o melhor serviço para ciclistas e 
suas bicicletas. De sala para bikes 
e limpeza de artigos esportivos a 
sugestões de rotas.  
MySwitzerland.com/bikehotels

Pedalando.
Mais de 12.000 quilômetros de ciclovias sinalizadas: o número sozinho 

já impressiona o suficiente. Mas o que conta mesmo é a variedade: 
onde mais os apaixonados por pedalar, os ciclistas de lazer e os ciclis-

tas de bikes elétricas podem encontrar tanta diversidade cultural e cêni-
ca em uma área tão compacta quanto na Suíça?

MySwitzerland.com/bike

A escolha é vasta. Estradas perfeitas com pouco tráfego passam por colinas 
suaves, sobem passes alpinos lendários – dos quais 17 estão acima de 2.000 

metros – e testam a resistência de qualquer aventureiro. A Suíça fascina os 
entusiastas do ciclismo de estrada com suas infinitas possibilidades.

MySwitzerland.com/roadcycling

Ciclismo de estrada.

Descidas eletrizantes por trilhas single-track nos alpes? Ou percursos mode-
rados pelos pré-alpes e por lagos cristalinos cintilantes de montanha? Não 
importa se você está em um enduro, na montanha ou apenas passeando, 

você encontrará diversas rotas incríveis na Suíça.
MySwitzerland.com/mtb

Ciclismo de montanha.

Swiss Bike  
Hotels.
MySwitzerland.com

Presented by

Ägerisee, Região do Lago Lucerna
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Quer começar mas não sabe por onde? MySwitzerland apresenta pessoas 
e histórias do mundo do ciclismo suíço.

A bike te chama.

1  Quase como no passado.
 
Farinha do moinho da vila, manteiga 
fresca do laticínio e um delicioso 
biscoito baseado em uma receita secu-
lar: na trilha feita de e-bike em Kambly 
Bretzeli, via Emmental, você terá a 
sensação de viajar de volta ao passa-
do. Com o aplicativo Kambly Experien-
ce Tour e uma bicicleta elétrica, basta 
seguir pela ciclovia 777, passando 
pelas colinas do vale do Emmental e 
pela trilha dos moleiros, fazendeiros, 
queijeiros e padeiros. 

2  Picos lendários.
 
O ex ciclista Bruno Risi 
ama pedalar em sua bike 
de estrada. A rota de 
Andermatt sobre os 
passes alpinos de Furka; 
Nuefen e Gottard é o 
grande destaque. Para 
Bruno, desafiar-se a si 
mesmo e conquistar as 
montanhas é sempre uma 
aventura: “É sobre ganhar 
a batalha na sua mente”
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3  Perfeitamente combinados.
 
“Hop on, hop off” é normalmente associado com 
city tours. Na Suíça, o conceito também se aplica 
ao ciclismo, porque raramente as rotas de ciclismo 
estão longe do próximo transporte público. Na 
Rota do Reno, entre Kreuzlingen e Schaffhausen, 
por exemplo, você pode pedalar tranquilamente 
através de uma das trilhas, ou fazer parte do trajeto 
em trem ou barco. A extensa rede de transporte 
público permite misturar e combinar seu meio de 
transporte, ou personalizar de acordo com suas 
habilidades físicas. 

4  A metrópole suíça em duas rodas.
 
Zurique não é apenas uma cidade gastronômica, 
mas também uma cidade para ser explorada em 
duas rodas. Bicicletas estão a disposição para uso 
gratuito o ano todo. Você pode escolher entre bikes 
urbanas, elétricas ou infantis. As bicicletas podem ser 
retiradas em diferentes locais da cidade, basta 
apenas apresentar um documento e efetuar um 
depósito de CHF 20, que é devolvido quando a bike 
retorna. Um aplicativo ajuda a encontrar o local com 
bikes disponíveis mais próximo de você.
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Principais vantagens:  
A variedade de experiências 
naturais genuinamente in-
tensas disponíveis na Suíça 
é virtualmente inesgotável:
■■ Viagens ilimitadas de 
trem, ônibus ou barco

■■ Viagens gratuitas em diver-
sas rotas panorâmicas

■■ Transporte público gra-
tuito em mais de 90 cen-
tros urbanos

■■ Entrada gratuita em mais 
de 500 museus

■■ 50% de desconto na 
maior parte das excursões 
de  montanha

■■ Crianças com menos de 
16 anos viajam grátis 
quando acompanhadas 
de um responsável com 
Swiss Travel Pass válido

■■ Crianças menores de 6 
anos sempre viajam grátis

Swiss Travel Pass: seu ticket all-in-one.

A Suíça é conhecida por suas paisagens gloriosas, um paraíso 
para os amantes da natureza. Em nenhum outro lugar no mundo 
você encontra tamanha diversidade e atrações top de linha em 
um espaço tão compacto.

Explorar a Suíça nunca foi tão fácil! O Swiss Travel Pass é o ticket all-
-in-one que permite viajar de trem, ônibus ou barco por toda a Suíça.

Procure seu agente de viagens ou através do site  
MySwitzerland.com/Rail
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Natureza a apenas 
um click
Seja viajando de bike, a pé, de trem 
ou de barco – a natureza te chama. 
Da montanha mais alta ao lago 
mais cristalino ou o mais profundo 
canyon, o verão suíço oferece mui-
tas opções. Encontre todas elas em 
MySwizterland.com/summer

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

1 plataforma – 777 experiências
Seja mergulhar nos canyons da Viamala com Rik ou per-
seguir colônias de cabras monteses no Monte Niederhorn 
com Urs – encontre seus anfi triões e experimente de ma-
neira inusitada o verão suíço na companhia dos locais.
MySwitzerland.com/myswissexperience

Noticias da natureza
Encontre informações atualizadas para um verão inesque-
cível e a grande natureza da Suíça em nossa newsletter. 
Inscreva-se em MySwizterland.com/newsletter

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

Switzerland
Mobility

Swiss 
Travel Guide

Best Swiss
Hotels

Swiss
Hike

Swiss
City Guide

Swiss
Events

Family
Trips
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visana.chswissinfo.chswisseducation.com swissrent.comswisscom.comswiss-ski-school.ch

mammut.chlesambassadeurs.chintersportrent.ch grimselstrom.ch

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

nikon.chkirchhofer.com

SWISS ARMY KNIVES |  
WATCHES | TRAVEL GEAR
victorinox.com

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

Parceiros estratégicos premium

Parceiros estratégicos

Parceiros oficiais

American Express
na Suíça
americanexpress.ch

Performance Bikes
bmc-switzerland.com

Aluguel de carros
europcar.ch

Gateway to the Alps
zurich-airport.com

A companhia aérea da Suíça
swiss.com

Associação do trade turístico da  
Indústria Hoteleira Suíça
hotelleriesuisse.ch

Serviços financeiros
ubs.com

Switzerland Cheese Marketing
switzerland-cheese.com

Biscoitos finos suíços
kambly.ch

Suíça de trem, ônibus e barco
SwissTravelSystem.com

Comércio retalhista e grossista
coop.ch

Home of Swiss Chocolate 
since 1819
cailler.ch

Nossos parceiros regionais

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

#INLOVEWITHSWITZERLAND


