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Glacier Express / Suíça

Viagens de Trem
Preços por pessoa em €
Temporada: 01/04/2019 - 13/10/2019
Saídas: Diariamente
Pacote de 3 Dias
N° de participantes
3*** 4****
2
885,- 979,4
825,- 915,6
799,- 889,Supl. 01-23/04/2019
149,- 149,Supl. individual:
39,55,225,- 225,Supl. trens 1a classe
Supl. Gornergrat
69,69,Pacote de 5 Dias
N° de participantes
2
4
6
Supl. 01-23/04/2019
Supl. individual:
Supl. trens 1a classe
Supl. Gornergrat

3***
1.435,1.375,1.349,59,125,195,69,-

4****
1.599,1.539,1.515,59,159,195,69,-

* exceto no trem da Jungfraujoch, aqui
há somente assentos de 2a classe
NOVO: categoria excelente com guia
a petição!
As tarifas não são válidas em datas de
feiras etc.!
Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui
 ospedagem em quarto duplo em
H
hotéis da categoria selecionada
Café da manhã buffet em todos os hotéis
Ticket de trem Zurique - St. Moritz e
Zermatt - Zurique em 2a classe
Ticket Glacier Express em 2a classe
Traslado de chegada em Zurique
Traslado estação de trem - hotel e
viceversa em St. Moritz e em Zermatt
Extensão: Ticket de trem Zermatt Interlaken - Jungfraujoch - Interlaken
em 2a classe

38

Suíça no
Glacier Express
Pacote de 3 Dias
1° Dia Zurique - St. Moritz
Traslado à estação ferroviária
de Zurique. De trem vamos até
Chur onde trocamos de trem
para continuar no trem Rético,
o trem vermelho até St. Moritz
através da espetacular Quebrada Albula. Chegada a St. Moritz
e traslado ao hotel.
2° Dia Glacier Express: St.
Moritz - Zermatt
Depois do café da manhã embarcamos no famoso Glacier Express.
No conforto de um vagão panorâmico podemos desfrutar da paisagem romântica dos alpes suíços:
bosques densos, picos cobertos
de neve, quedas d‘água belíssimas, montanhas e povoados com
séculos de história. Chegada a
Zermatt ao pé da Monte Cervino.
Traslado ao hotel.
3° Dia Zermatt - Zurique
Manhã livre para desfrutar da
paisagem do Zermatt: Opcionalmente pode-se subir de teleférico até Gorner-grat a 3.089
metros de altura, onde terá uma
vista extraordinária. À tarde regresso de trem para Zurique.

» Vi a g e n s d e Tr e m «

Pacote de 5 Dias com
trem ao Jungfraujoch
1° Dia Zurique - St. Moritz
Traslado à estação ferroviária
de Zurique. De trem vamos até
Chur onde trocamos de trem
para continuar no trem Rético, o
trem vermelho. Chegada e traslado ao hotel.
2° Dia Glacier Express: St.
Moritz - Zermatt
Depois do café da manhã embarcamos no famoso Glacier Express. No conforto de um vagão
panorâmico podemos desfrutar
da paisagem romântica dos alpes
suíços: bosques densos, picos
cobertos de neve, quedas d‘água
belíssimas e povoados com séculos de história. Chegada a Zermatt ao pé da Monte Cervino.
Traslado ao hotel.

3° Dia Zermatt - Interlaken
Manhã livre para desfrutar da
paisagem do Zermatt. À tarde
nossa viagem continua de trem
para a cidade de Interlaken.
4° Dia Trem da Jungfrau
Um funicular lhe levará ao Jungfraujoch “Top of Europe”, a estação ferroviária mais alta da
Europa, com 3.454 metros de
altura. Gelo e neve estão garantidos aqui durante todo o ano.
Regresso a Interlaken.
5° Dia Interlaken - Zurique
Manhã livre. Ao meio-dia continuação com o trem Brünig Express até Lucerna ao longo de
três belos lagos. Troca de trem e
continuação até Zurique.

