
SAÍDAS GARANTIDAS
Alta Temporada 2018: 
Julho: 14 | Setembro: 07

Florença - 2 noites | Castellina in Chianti - 5 noites

1º DIA - BRASIL / FLORENÇA
Apresentação no aeroporto para embarque com destino a Florença com 
conexão.

2º DIA - FLORENÇA
Chegada a Florença, capital da Toscana e berço do Renascimento italiano. 
Traslado privativo SEM ASSISTENTE desde o aeroporto até o hotel 
INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os passageiros 
no hotel. Acomodação no hotel e restante do dia livre. À noite, jantar de 
boas-vindas INCLUSO no Restaurante La Loggia ou similar na cidade de 
Florença, onde será servido um menu de 3 pratos SEM bebidas. No final do 
jantar retorno ao hotel. 

3º DIA - FLORENÇA
Café da manhã BUFÊ no hotel. Saída para visita panorâmica INCLUSA, 
onde caminharemos a pé pelas ruas históricas da cidade, com assistência e 
comentários de guia local falando Português ou Espanhol. Descobriremos 
a beleza das Artes de gênios, como Michelângelo, Leonardo da Vinci e 

Nossos passeios nas fazendas são uma ótima maneira de conhecermos técnicas de agricultura, além de apreciar belas paisagens e a cultura local na 
companhia de viajantes com o mesmo interesse. 
A Itália oferece inúmeras oportunidades de aprendizado sejam em vinícolas de renome internacional ou em fazendas de cultivo de oliveiras. O visitante 
irá vivenciar a verdadeira gastronomia italiana, além de conhecer cidades belíssimas geralmente não fazem parte dos circuitos turísticos tradicionais.
Três regiões da Itália constam nestes roteiros rurais: Emilia Romagna, Puglia e Toscana.

Giotto. Veremos a Praça da Signoria, a Ponte Vecchio com o Duomo e 
o Batistério. Também, visitaremos a Galleria dell’Academia (INGRESSO 
INCLUSO), que abriga as magníficas esculturas gigantes em mármore 
criadas por Michelângelo, incluindo o seu famoso David, uma de suas 
esculturas renascentistas mais famosas e importantes do autor, onde 
o herói bíblico é representado na pedra com realismo anatômico 
impressionante. No final da visita, retorno ao hotel. Restante do dia livre.

4º DIA - FLORENÇA / GAIOLLE IN CHIANTI / CASTELLINA IN CHIANTI
Café da manhã BUFÊ. Pela manhã sairemos, com Guia Brasileiro 
acompanhante, em direção a Gaiolle in Chianti, onde chegaremos após 
viagem rodoviária de aproximadamente 70 quilômetros. Aqui, faremos 
uma degustação de vinhos típicos da Toscana INCLUINDO quatro
variedades: Meleto Vintage, Chianti Classico DOCG, Chianti Classico 
DOCG Riserva Vigna Case e Rainero, acompanhados por um prato de 
massa, queijos da Toscana e azeite extra virgem orgânico. A seguir, 
continuaremos em direção a Castellina in Chianti, onde chegaremos 

CULTURA E GASTRONOMIA NOS CAMPOS VERDES DA TOSCANA
09 dias e 07 noites

Castellina	in	Chianti
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após viagem de aproximadamente 25 quilômetros. Acomodação e 
hospedagem em típico hotel local. Restante do dia livre.

5º DIA - CASTELLINA IN CHIANTI / INTERIOR DA TOSCANA / CASTELLINA IN CHIANTI
Café da manhã BUFÊ. Saída com Guia Brasileiro acompanhante, em 
direção ao interior da região da Toscana, onde teremos um dia inteiro 
de Aula de Culinária típica da região de Chianti INCLUSA numa típica 
Fazenda da Toscana; com especialidade nas famosas massas frescas tais
como: pappardelle, tagliatelle, tagliolini ou o típico ravioli de Maremma, 
recheado com ricota fresca e ervas. Teremos também o nhoque de 
batata temperado com molhos tradicionais. Iremos preparar igualmente 
pães especiais, além de pizzas e ciaccini (um tipo muito especial de 
pão), legumes grelhados (pimentão, abobrinha, beringela) marinados 
em Vinagre Balsâmico. Tudo isso será degustado junto com diferentes 
variedades de mel, queijo pecorino acompanhado por um excelente 
vinho Chianti Clássico. A aula de culinária continua com os principais 
cursos: pratos de carne, tortas vegetais e vários flans. Finalizaremos com 
a degustação do sorvete de baunilha regado com vinagre balsâmico 
de Acetaia, sendo esta uma experiência de degustação única. Todos 
os cursos incluem a degustação de 5 tipos de vinhos. Após o almoço 
INCLUSO, preparado pelos próprios participantes, retornaremos ao 
hotel em Castellina in Chianti após viagem de aproximadamente 10 
quilômetros. Restante do dia livre.

6º DIA - CASTELLINA IN CHIANTI / ROCCA DELLE MACIE / BARBERINO 
DI MUGELLO / CASTELLINA IN CHIANTI
Após o café da manhã BUFÊ, sairemos com Guia Brasileiro acompanhante, 
em direção a Rocca delle Macie que fica a só 5 quilômetros do hotel de 
Castellina in Chianti. Lá, faremos uma degustação INCLUSA de vinhos 
na Vinícola Rocca delle Macie acompanhado por pão, biscoitos e azeite. 
À tarde, visita INCLUSA ao Outlet Design da cidade de Barberino di 
Mungello, distante 80 quilômetros de Rocca delle Macie, onde teremos 
tempo livre para compras. No final da visita, retornaremos ao hotel em 
Castellina in Chianti, onde chegaremos após viagem de 70 quilômetros. 
Restante do dia livre.

7º DIA - CASTELLINA IN CHIANTI / SIENA / SAN GIMIGNANO / CASTELLINA 
IN CHIANTI
Logo após o café da manhã BUFÊ, sairemos para uma visita panorâmica 
INCLUSA por duas belas cidades: Siena e San Gimignano, com Guia 
Brasileiro acompanhante. Chegaremos a Siena após viagem de 
aproximadamente 30 quilômetros. Siena é a essência de uma cidade 
medieval italiana. Ao longo dos séculos, os habitantes de Siena 
preservaram a aparência gótica da cidade, adquiridas entre os séculos XII 
e XV. Toda a cidade de Siena foi construída em torno da Piazza del Campo, 

além de ter sido concebida como uma obra de arte que combina com a 
paisagem circundante. Após a visita panorâmica com guia local falando 
Português ou Espanhol em Siena, percorreremos aproximadamente 30 
quilômetros para chegar em San Gimignano. Lá, teremos um almoço  
(INCLUSO) de 3 pratos COM bebidas na Fazenda San Donato ou similar, 
localizada em uma pequena aldeia medieval situada entre as colinas 
verdes de San Gimignano. Após o almoço, faremos visita panorâmica à 
cidade histórica amuralhada de San Gimignano, com guia local falando 
Português ou Espanhol, também conhecida como “Cidade das Belas 
Torres”, é famosa por sua arquitetura medieval, e também pelos bem 
preservados edifícios dentro das muralhas, que incluem tanto arquitetura 
românica como gótica. Ao término do passeio, retornaremos ao hotel em 
Castellina in Chianti após viagem de aproximadamente 30 quilômetros. 
Restante do dia livre.

8ºDIA - CASTELLINA IN CHIANTI / PIENZA / BUONCONVENTO / CASTELLINA 
IN CHIANTI
Café da manhã BUFÊ e saída com destino a Pienza, onde faremos uma visita 
panorâmica INCLUSA com Guia Brasileiro acompanhante. Chegaremos 
em Pienza após viagem de aproximadamente 80 quilômetros. Foi em 
Pienza que os conceitos urbanísticos renascentistas foram colocados em 
prática. Esta nova visão do espaço urbano foi realizada na praça soberba
conhecida como Piazza Pio II e os prédios ao redor: o Palácio Piccolomini, 
o Palácio Borgia e da Catedral com o seu puro exterior Renascentista e 
interior em estilo Gótico tardio de igrejas do sul da Alemanha. Após a 
visita iremos conhecer uma Queijaria com direito a degustação (INCLUSA) 
de queijos locais. Em seguida, continuaremos a nossa viagem rumo a 
Buonconvento, onde chegaremos após viagem de aproximadamente 
30 quilômetros. Buonconvento é considerada uma das mais belas 
aldeias antigas da Itália e ali faremos uma visita panorâmica INCLUSA 
com Guia Brasileiro acompanhante com tempo livre para compras. Após 
a visita, retornaremos ao hotel em Castellina in Chianti, em viagem de 
aproximadamente 50 quilômetros. Restante do dia livre.

9º DIA - CASTELLINA IN CHIANTI / FLORENÇA / BRASIL
Café da manhã BUFÊ e saída com destino ao aeroporto de Florença com 
Guia Brasileiro acompanhante, onde chegaremos após uma viagem de 
aproximadamente 50 quilômetros.

NOTA IMPORTANTE:  O Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros 
no translado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e conexões 
diferentes para a saída da Europa, é possível  que o Guia Brasileiro não 
permaneça na cidade, neste dia, até que o último passageiro embarque de 
volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará previamente todas as 
informações aos passageiros sobre o traslado de saída.

San Gimignano, Toscana - Itália
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• Alojamento em apartamento standard em hotel categoria primeira em Florença, 
com café da manhã BUFÊ;

• Alojamento em apartamento standard em hotel típico da Toscana, com café da 
manhã BUFÊ.

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando  Português 
ou Espanhol ou com o Guia Brasileiro acompanhante;

• Visita panorâmica INCLUSA de meio dia a pé em Florença com Guia local
   falando Português ou Espanhol no 3º dia;
• Ingresso INCLUSO na Galleria dell’Accademia durante a visita panorâmica de
   meio dia em Florença no 3º dia;
• Aula INCLUSA de Culinária típica da região de Chianti em uma típica Fazenda
   da região da Toscana, com Guia Brasileiro acompanhante no 5º dia;
• Visita INCLUSA a um Outlet Design da cidade de Barberino di Mugello no 6º dia;
• Visita panorâmica INCLUSA de meio dia em Siena com Guia local falando
   Português ou Espanhol no 7º dia;
• Visita panorâmica INCLUSA de meio dia em San Gimignano com Guia local
   falando Português ou Espanhol no 7º dia;
• Visita panorâmica INCLUSA em Pienza com Guia Brasileiro acompanhante no 8º dia;
• Visita INCLUSA a uma típica Queijaria local no 8º dia;
• Visita panorâmica INCLUSA em Buonconvento com Guia Brasileiro
  acompanhante no 8º dia.

• 6 refeições INCLUSAS: 04 Degustações, 01 Almoço e 01 Jantar, como segue:
• Jantar de boas-vindas INCLUSO no Restaurante La Loggia ou similar na cidade
   de Florença com menu de 3 pratos SEM bebidas no 2º dia;
• Degustação de Vinhos típicos da Toscana INCLUSA acompanhados por um
   prato de massa, queijos da Toscana e Azeite extra Virgem orgânico na cidade
   de Gaiolle in Chianti no 4º dia;
• Degustação/ Almoço INCLUSO preparado pelos participantes no Interior
   da Toscana no 5º dia com degustação do sorvete de baunilha regado com
    vinagre balsâmico de Acetaia e com degustação de 5 tipos de vinhos;
• Degustação de Vinhos INCLUSA na Vinícola Rocca delle Macie acompanhado
   por pão, biscoitos e azeite, na cidade de Rocca delle Macie no 6º dia;
• Almoço INCLUSO de 3 pratos SEM bebidas na Fazenda San Donato ou similar,
   localizada em uma pequena aldeia medieval situada entre as colinas verdes de 

San Gimignano no 7º dia;
• Degustação de Queijos INCLUSA na visita a uma típica Queijaria local no 8º dia.

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO;

• Guia Brasileiro acompanhante INCLUSO desde o 2º até o 9º dia;
• Guia local falando Português ou Espanhol na visita panorâmica a cidade de
   Florença no 3º dia;
• Guia local falando Português ou Espanhol na visita panorâmica a cidade de
   Siena no 7º dia;
• Guia local falando Português ou Espanhol na visita panorâmica a cidade de
   San Gimignano no 7º dia.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSOS (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo 20 kg, por pessoa INCLUSA.

TOUR PREMIUM
CULTURA	E	GASTRONOMIA	NOS	CAMPOS	VERDES	DA	TOSCANA

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira, passeios, ingressos para as mais 
imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a experiência de viajar em grupo 
ainda mais inesquecível.

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Catedral de Siena
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CIDADE  HOTEL  CAT
Florença  Cerretani Firenze
  ou similar  P
  AC Firenze ou similar P
  Albani ou similar P
  Starhotel Michelangelo
  ou similar  P
  Bernini Palace
  ou similar  P
Castellina	in	Chianti	 hotel	típico	da	Toscana	 P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas;

• Bilhete aéreo do Brasil até Florença e de Florença até o regresso ao Brasil;

• Seguro assistência saúde/bagagem;

• Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, lavanderia);

• Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;

• Excesso de bagagem (franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa);

• Qualquer item não mencionado como incluído;

• Qualquer item mencionado como sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

Gastronomia italiana
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SAÍDAS GARANTIDAS
Alta Temporada 2018:
Maio: 14, 28* | Junho: 16, 23 e 30*
Agosto: 06*, 13*, 20 e 27*
Setembro: 10, 17* e 24*

São Petersburgo - 3 noites | Moscou - 3 noites

1° DIA - BRASIL / SÃO PETERSBURGO (RÚSSIA)
Apresentação no aeroporto para embarque com destino a São 
Petersburgo. 

2° DIA - SÃO PETERSBURGO
Chegada na belíssima cidade de São Petersburgo, a “Veneza do Norte”. 
Traslado SEM ASSISTENTE do aeroporto de São Petersburgo até o hotel 
INCLUSO. Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre.

NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os passageiros no final do 
dia no hotel. 

3° DIA - SÃO PETERSBURGO
Café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFÊ no Tour Premium. 

Saída para visita a esta belíssima cidade, fundada pelo Czar Pedro, o 
Grande, passando pela Fortaleza de Pedro e Paulo, a belíssima catedral 
de São Salvador Sangrando, a Catedral de Santo Isaac e outros atrativos. À 
tarde visitaremos o mundialmente famoso Museu Hermitage (ENTRADA 
INCLUSA), um dos maiores do mundo.

4° DIA - SÃO PETERSBURGO
Café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFÊ no Tour Premium. 
Dia livre para continuar conhecendo esta maravilha de cidade que 
encanta a todos os que a visitam. Neste dia livre, poderemos fazer um 
tour opcional até Petrodvoretz (ou Peterhof), deslumbrante palácio dos 
czares russos, ou, ainda, visitar os belíssimos e artísticos mosaicos da 
Catedral de Santo Isaac. Noite livre para assistirmos OPCIONALMENTE um 
belo espetáculo de música e danças folclóricas russas. 

Baixa Temporada 2018:
Outubro: 15* e 22*
Novembro: 12*

Catedral do Sangue Derramado - São Petersburgo

* Datas de saída selecionadas nas quais esse Tour pode ser realizado em ambas versões: Premium ou Classic!

MAJESTOSA RÚSSIA
08 dias e 06 noites
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5° DIA - SÃO PETERSBURGO / MOSCOU
Café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFÊ no Tour Premium. 
Manhã livre, em horário apropriado, traslado até a estação de trens de São 
Petersburgo para embarcar no moderno trem de alta velocidade Sapsan 
que cobre a distância de 650 quilômetros desde São Petersburgo até 
Moscou em menos de 5 horas (BILHETE DE TREM desde São Petersburgo 
a Moscou em Classe Turística INCLUSO). O trem Sapsan, conhecido como 
“Falcão Peregrino“, pode chegar a alcançar 250 quilômetros por hora e 
é um dos mais modernos do mundo. Chegada em Moscou, recepção e 
traslado ao hotel. Noite livre. 

6° DIA - MOSCOU (RÚSSIA)
Café da manhã BUFÊ. Visita a imponente capital da Rússia, fundada em 
1147, e o maior centro político e cultural do país, apreciando a Praça 
Vermelha, o famoso Teatro Bolshoi e a Catedral de São Basílio - construída 
em 1560. Visitaremos a Gum, a maior loja de departamentos da capital e 
o metrô (ENTRADA INCLUSA), com antigas e modernas estações das mais 
belas e luxuosas do mundo: verdadeiras obras de arte. 

7° DIA - MOSCOU
Café da manhã BUFÊ. Saída para visita ao interior do famoso Kremlin 
(ENTRADA INCLUSA), com a Catedral da Assunção, onde eram coroados 
os czares, o Campanário, o Sino da Czarina, o Canhão do Czar e muito 
mais. Aproveite o restante do dia livre para compras do famoso e variado 
artesanato russo. Sugerimos visita OPCIONAL ao belíssimo museu da 
Grande Vitória Russa, com continuação para a famosa Arbat Street.

8° DIA - MOSCOU / BRASIL
Café da manhã BUFÊ. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto 
de Moscou INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO 
acompanha os passageiros no traslado de saída até o aeroporto. Como há 
muitos voos e conexões diferentes para a saída da Europa, é possível que 
o Guia Brasileiro não permaneça na cidade, neste dia, até que o último 
passageiro embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro 
dará previamente todas as informações aos passageiros sobre o traslado 
de saída.

Kremlin Armoury 
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TOUR PREMIUM
MAJESTOSA RÚSSIA

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira e primeira superior, passeios, 
ingressos para as mais imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a 
experiência de viajar em grupo ainda mais inesquecível.

   O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira e 
primeira superior, INCLUSO café da manhã BUFÊ.

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando 
Português ou Espanhol;

• Ingresso INCLUSO no Museu Hermitage;
• Bilhete INCLUSO para o Metrô de Moscou;
• Ingresso INCLUSO no Kremlin em Moscou.

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO;
• Bilhete de Trem Sapsan em Classe Turística de São Petersburgo a Moscou 

INCLUSO com maleteiro para UMA mala por passageiro INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na 
Europa INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

CIDADE  HOTEL  CAT

São Petersburgo Crowne Plaza Ligovsky P
	 	 Novotel	St.	Petersburg
  Centre  P
  Ambassador P
Moscou  Hilton Leningraskaya PS
  DoubleTree by Hilton
  Moscow Marina P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas; 
• Bilhete Aéreo do Brasil até São Petersburgo e 

de Moscou até o regresso ao Brasil; 
• Seguro assistência saúde/bagagem; 
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 

bebidas, lavanderia); 
• Taxas aeroportuárias nacionais e 

internacionais; 
• Excesso de bagagem (franquia de uma mala 

com, no máximo, 20 kg por pessoa); 
• Qualquer item não mencionado como incluso; 
• Qualquer item mencionado como sugerido ou 

opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

Catedral de São Basílico - Moscou
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria turística, 
turística superior e primeira, INCLUSO café da manhã AMERICANO, 
CONTINENTAL ou BUFÊ, dependendo do hotel.

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando 
Português ou Espanhol; 

• Ingresso INCLUSO no Museu Hermitage; 
• Bilhete INCLUSO para o Metrô de Moscou; 
• Ingresso INCLUSO no Kremlin em Moscou.

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO; 
• Bilhete de Trem Sapsan em Classe Turística de São Petersburgo a Moscou 
INCLUSO com maleteiro para UMA mala por passageiro INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa 
INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA;
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR CLASSIC
MAJESTOSA RÚSSIA

Um	 novo	 jeito	 Tumlare	 de	 viajar!	 O	mesmo	 roteiro	 de	 qualidade	 Tumlare	 que	 você	 conhece,	mas	 em	
hospedagem	 de	 categoria	 turística	 superior	 e	 primeira	 com	 bom	 acesso	 ao	 centro	 das	 cidades	 usando	
o transporte público, sem alguns ingressos ou refeições inclusas. Tudo para que você possa aproveitar o 
melhor	da	Europa	a	preços	mais	baixos!

CIDADE  HOTEL  CAT

São Petersburgo  Dostoevsky  TS
	 	 Park	Inn	Nevsky	 TS
  Ibis Saint Petersburg
  Centre  TS
Moscou  Cosmos  P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
CLASSIC NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas como inclusas 
no Tour Classic; 

• Ingressos e Passeios não mencionados 
como inclusos no Tour Classic; 

• Bilhete Aéreo do Brasil até São Petersburgo 
e de Moscou até o regresso ao Brasil; 

• Seguro assistência saúde/bagagem; 
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 

bebidas, lavanderia); 
• Taxas aeroportuárias nacionais e 

internacionais; 
• Excesso de bagagem (franquia de uma mala 

com, no máximo, 20 kg por pessoa); 
• Qualquer item não mencionado como 

incluído; 
• Qualquer item mencionado como sugerido 

ou opcional.

HOTÉIS TOUR CLASSIC:

O QUE INCLUI NO TOUR CLASSIC E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Estação Komsomolskaya - Moscou
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Copenhague - 2 noites | Ferry CPH-OSL - 1 noite | Lofthus - 2 noites | Bergen - 1 noite | Balestrand - 1 noite | Oslo - 2 noites

1° DIA - BRASIL / COPENHAGUE
Apresentação no aeroporto para embarque com destino a 
Copenhague.

2° DIA - COPENHAGUE (DINAMARCA)
Chegada a Copenhague, a belíssima capital da Dinamarca. Traslado 
SEM ASSISTENTE do aeroporto de Copenhague até o hotel INCLUSO. 
Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre. NOTA IMPORTANTE: 
O Guia Brasileiro encontrará os passageiros no hotel.

3° DIA - COPENHAGUE
Café da manhã BUFÊ, e visita panorâmica aos principais pontos 
turísticos, históricos e arquitetônicos da cidade, apreciando a Praça 
da Prefeitura, Fonte Gefion, a Pequena Sereia, a Igreja de Mármore, 
o imponente Palácio de Christianborg e o Palácio Real. Neste dia, 
sugerimos uma visita OPCIONAL ao parque Tivoli, que fica no coração 
da cidade. Noite livre.

4° DIA - COPENHAGUE / RIVIERA DINAMARQUESA / CASTELO DE 
KRONBORG / CRUZEIRO COM DESTINO A OSLO (NORUEGA) 
Após café da manhã BUFÊ, início da excursão ao Norte da Ilha de 

Zelândia onde conheceremos a bela Riviera Dinamarquesa e o 
imponente Castelo de Kronborg (ENTRADA INCLUSA). O término da 
excursão será no píer em Copenhague onde embarcaremos, no final 
da tarde, com destino a Oslo, a bordo de um maravilhoso Ferry (CABINE 
EXTERNA no Tour Premium e CABINE INTERNA no Tour Classic). Jantar 
de boas-vindas a bordo (INCLUSO no Tour Premium). Esta travessia é 
simplesmente uma maravilha!

5° DIA - OSLO / GEILO / LOFTHUS (NORUEGA) 
Após o delicioso café da manhã (BUFÊ) a bordo, desembarque em Oslo, 
a belíssima capital da Noruega e início da viagem em nosso ônibus 
pelo deslumbrante interior do país com destino à cidade de Geilo, 
a principal e mais famosa estação de esqui da Noruega, e um lugar 
pitoresco para se visitar no verão. No caminho, passaremos pelos lagos 
de Hols e Tyri e o maravilhoso Valle de Hallingdal. Parada em Geilo para 
almoço (NÃO INCLUSO). À tarde, seguiremos com destino a Lofthus 
pela Cadeia de Montanhas de Hardanger (uma das maiores geleiras 
naturais da Europa), chegando a Voringfossen, onde faremos uma 
parada para admirar a sua catarata de mais de 180 metros, a qual no 
fim do verão apresenta um volume significativamente menor de água. 
A seguir, continuaremos descendo até o belo fiorde de Hardanger, 

Bergen - Noruega

* Datas de saída selecionadas nas quais esse Tour pode ser realizado em ambas versões: Premium ou Classic!

SAÍDAS GARANTIDAS
Alta Temporada 2018:
Maio: 2 e 16* | Junho: 13*, 20 e 27*
Julho: 04, 11, 18* e 25*
Agosto: 01*, 08, 15* e 29 
Setembro: 05*, 12*, 19 e 26*

Baixa Temporada 2018:
Outubro: 03*, 10* e 31*

DINAMARCA E NORUEGA EXUBERANTE
11 dias e 09 noites
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chegando ao tradicional e hotel Ullensvang, localizado no vilarejo de 
Lofthus. No Tour Premium os passageiros terão uma espetacular vista 
para os fiordes desde seus apartamentos. À noite JANTAR INCLUSO.

6° DIA - LOFTHUS (NORUEGA) 
Café da manhã BUFÊ no hotel. Hoje o dia será totalmente livre no 
maravilhoso hotel Ullensvang que é um dos lugares preferidos de férias 
da Rainha Sônia da Noruega. Os passageiros poderão aproveitar as 
piscinas interna e externa de águas aquecidas do hotel, que possibilita 
aos hóspedes relaxar com uma vista espetacular dos Fiordes em 
qualquer época do ano. Também é possível desfruar de caminhadas 
(NÃO INCLUSA) pela famosa trilha até Trolltunga ou sobrevoar 
de helicóptero pelos topos nevados das montanhas do Fiorde de 
Hardanger (NÃO INCLUSO).

7° DIA - LOFTHUS / BERGEN
Café da manhã BUFÊ. Saída com destino a Bergen cidade que foi 
capital da Noruega no século XIII, a qual tem uma paisagem única 
em termos de beleza. No caminho cruzaremos a moderna ponte de 
Hardanger, sobre o Fjord do mesmo nome, com parada para fotos na 
cachoeira de Steinsdalfossen. Chegada a Bergen e visita panorâmica 
a esta linda cidade, capital dos fiordes noruegueses, que foi sede da 
Liga Hanseática, incluindo a Catedral de Santa Maria, o cais germânico, 
Mercado de Peixes e Flores, Parque da Cidade, Península de Nordnes, 
entre outros pontos de interesse. Acomodação e hospedagem no 
hotel e noite livre. 

8° DIA - BERGEN / GUDVANGEN / SOGNEFJORD / KAUPANGER / 
BALESTRAND 
Café da manhã BUFÊ. Saída pela manhã com destino à cidade de 
Gudvangen para embarque em Ferry cruzando o Sognefjord até a 
cidade de Kaupanger, travessia de duas horas com paisagens fantásticas 
num dos maiores e mais profundos Fiordes do mundo. O Sognefjord 
(Fiorde dos Sonhos) é conhecido como o Rei dos Fiordes e considerado 
o maior do mundo com seus 204 quilômetros de comprimento e 1.308 
metros de profundidade. Chegando a Kaupanger, encontraremos o 
nosso ônibus para seguir viagem com destino a Balestrand. Chegada 

Parque Tivoli, Copenhague - Dinamarca

a Balestrand e hospedagem no magnífico Hotel Kviknes. JANTAR 
INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: nas saídas dos dias 02.05.18, 16.05.18, 
19.09.18, 26.09.18, 03.10.18, 10.10.18, 26.10.18 e 31.10.10 no 8º dia 
deste tour, o trecho de ferry com duração aproximada de duas horas 
pelo Sognefjord, entre as cidades de Gudvangen e Kaupanger não 
estará operando, assim sendo, será realizado um trecho de ferry, 
também pelo Sognefjord, com duração aproximada de 30 a 45 
minutos entre as cidades de Vangsnes e Dragsvik.

9° DIA - BALESTRAND/ LAERDAL / OSLO 
Café da manhã BUFÊ e saída com destino a Laerdal, localizada à beira 
do fiorde, cercada de lagos e montanhas, fascinando a todos os que a 
visitam. Faremos uma breve parada para fotos deste antigo e bucólico 
porto norueguês, e no caminho, teremos mais uma parada para fotos 
do exterior na tradicional igreja de madeira “Borgund Stavekirke” 
e prosseguiremos para Oslo, a capital da Noruega. Acomodação e 
hospedagem no hotel. Noite livre. 

10° DIA - OSLO 
Café da manhã BUFÊ. Visita panorâmica a esta cidade que foi criada no 
século XI, conhecendo o Parlamento, o Teatro Nacional, a Prefeitura, a 
fortaleza medieval de Akerhus, o Palácio Real e o Parque Frogner, com 
as belas e famosas esculturas de Gustav Vigeland, retratando diferentes 
fases da vida. Poderemos aproveitar a tarde livre para caminhar pela 
Karl Johans Gate, com dezenas de lojas e restaurantes. À noite, uma 
boa pedida é aproveitarmos a beleza da capital da Noruega no seu 
pitoresco e animado píer. Noite livre. 

11° DIA - OSLO / BRASIL 
Café da manhã BUFÊ. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o 
aeroporto de Oslo INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro 
NÃO acompanha os passageiros no traslado de saída até o aeroporto. 
Como há muitos voos e conexões diferentes para a saída da Europa, 
é possível que o Guia Brasileiro não permaneça na cidade, neste dia, 
até que o último passageiro embarque de volta ao Brasil. Em todo o 
caso, o Guia Brasileiro dará previamente todas as informações aos 
passageiros sobre o traslado de saída.
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TOUR PREMIUM
DINAMARCA	E	NORUEGA	EXUBERANTE

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira, primeira superior, passeios, 
ingressos para as mais imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a 
experiência de viajar em grupo ainda mais inesquecível.

   O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

CIDADE  HOTEL  CAT
Copenhague Scandic Copenhagen P 
  The Square  P
  Scandic Webers P
  Imperial  P
Ferry CPH-OSL Scandinavian Seaways
  (DFDS) CABINE	EXTERNA P
Lofthus	 	 Ullensvang	Apartamento		
	 	 Fjord	View.	 	 PS	
Bergen  First Marin  P
Balestrand  Kviknes Apartamento
	 	 Fjord	View	 	 P
Oslo	 	 Clarion	Royal	Christiania	P	
  Radisson Blu Plaza PS 
  Thon Opera  P
  Radisson Blu
  Scandinavia  PS

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas; 
• Bilhete Aéreo do Brasil até Copenhague e de 

Oslo até o regresso ao Brasil; 
• Seguro assistência saúde/bagagem; 
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 

bebidas, lavanderia); 
• Taxas aeroportuárias nacionais e 

internacionais; 
• Excesso de bagagem (franquia de uma mala 

com, no máximo, 20 kg por pessoa); 
• Qualquer item não mencionado como incluso; 
• Qualquer item mencionado como sugerido 

ou opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

Gastronomia norueguesa

• Alojamento em apartamento standard ou em apartamentos Fjord 
View em hotéis categoria primeira e primeira superior, INCLUSO café 
da manhã BUFÊ.

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando 
Português ou Espanhol.

• 03 jantares INCLUSOS: 01 no Ferry de Copenhague a Oslo, 01 no Hotel 
Ullensvang em Lofthus e 01 no Hotel Kviknes em Balestrand.

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO; 
• Luxuoso e fantástico cruzeiro entre Copenhague / Oslo em CABINE 
EXTERNA INCLUSA; 

• Ferry de duas horas INCLUSO cruzando o Sognefjord (o maior fiorde 
do mundo) de Gudvangen a Kaupanger;

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na 
Europa INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa); 
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA; 
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria turística, 
turística superior e primeira, INCLUSO café da manhã BUFÊ. 

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando 
Português ou Espanhol. 

• 02 Jantares INCLUSOS: 01 no Hotel Ullensvang em Lofthus e 01 no 
Hotel Kviknes em Balestrand. 

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO; 
• Luxuoso e fantástico cruzeiro entre Copenhague / Oslo em CABINE 

INTERNA INCLUSA; 
• Ferry de duas horas INCLUSO cruzando o Sognefjord (o maior fiorde 

do mundo) de Gudvangen a Kaupanger.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na 
Europa INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR CLASSIC
DINAMARCA	E	NORUEGA	EXUBERANTE

Um	novo	 jeito	 Tumlare	 de	 viajar!	 O	mesmo	 roteiro	 de	 qualidade	 Tumlare	 que	 você	 conhece,	mas	 em	
hospedagem	de	categoria	 turística,	 turística	 superior	e	primeira	com	bom	acesso	ao	centro	das	cidades	
usando o transporte público, sem alguns ingressos ou refeições inclusas. Tudo para que você possa
aproveitar	o	melhor	da	Europa	a	preços	mais	baixos!

CIDADE  HOTEL  CAT
Copenhague First Twentyseven T
  Comfort Hotel
	 	 Vesterbro	 	 TS
  Ferry CPH-OSL
  Scandinavian Seaways
  (DFDS)  CABINE	INTERNA	 P
Lofthus	 	 Ullensvang	Apartamento		
	 	 Vista	montanha	 P	
Bergen	 	 Augustin	 	 T	
  Rica Bergen  T 
Balestrand  Kviknes Apartamento 
  Standard  P
Oslo  Thon Opera  P 
  Thon Triaden T 
  Scandic St Olavs Plass T 
  Scandic Edderkoppen TS

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
CLASSIC NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas como 
inclusas no Tour Classic; 
• Ingressos e Passeios não mencionados 
como inclusos no Tour Classic; 
• Bilhete Aéreo do Brasil até Copenhague 
e de Oslo até o regresso ao Brasil; 
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia); 
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais; 
• Excesso de bagagem (franquia de uma 
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa); 
• Qualquer item não mencionado como 
incluso; 
• Qualquer item mencionado como 
sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR CLASSIC:

O QUE INCLUI NO TOUR CLASSIC E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Porto de Oslo - Noruega
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SAÍDAS GARANTIDAS
Alta Temporada 2018
Julho: 19  |  Agosto: 23
Setembro: 13

1° DIA - BRASIL / ZURIQUE
Apresentação no aeroporto com destino a Zurique.

2° DIA - ZURIQUE / LUCERNA
Chegada a Zurique, uma das mais importantes cidades da Suíça. Recepção 
no aeroporto com Assistente local falando Português ou Espanhol que 
conduzirá os passageiros até a Estação de Trem localizada no mesmo 
Aeroporto para embarque em trem local com destino a Lucerna, que 
é considerada a Suíça dentro da Suíça. As malas serão transportadas 
separadamente até o hotel de Lucerna. Chegada na Estação de Trem de 
Lucerna. Traslado com Assistente local falando Português ou Espanhol 
até o hotel de Lucerna e hospedagem. NOTA IMPORTANTE: O Guia 
Brasileiro encontrará os passageiros no hotel.

3° DIA - LUCERNA / INTERLAKEN
Após o café da manhã BUFÊ, saída para um citytour panorâmico por 
Lucerna caminhando por esta cidade que é famosa pela deslumbrante 
paisagem do Lago Lucerna. Conheceremos a Praça do Mercado; 
passaremos pela Câmara Municipal com seu prédio Renascentista; a 

Ponte Chapel considerada a ponte coberta de madeira mais antiga da 
Europa; a Paróquia  Real, e as coloridas ruas de pedestres de Lucerna. 
Após o almoço, NÃO INCLUSO, traslado até a Estação de Trem de 
Lucerna para embarque no Trem panorâmico Golden Pass que nos 
levará até Interlaken atravessando a passagem de Brünig. As malas 
serão transportadas separadamente até o hotel de Interlaken. Chegada 
na Estação de Trem de Interlaken. Traslado até o hotel de Interlaken e 
hospedagem. 

4° DIA - INTERLAKEN  / JUNGFRAUJOCH -  A ESTAÇÃO FERROVIÁRIA 
MAIS ALTA DA EUROPA / INTERLAKEN
Café da manhã BUFÊ. Hoje conheceremos o icónico Jungfraujoch, a 
Estação Ferroviária mais alta da Europa. Embarcaremos no Trem Jungfrau 
em Interlaken com destino a mais Alta Estação de Trem da Europa, com 
seu Museu de Gelo para admirar a neve no cume das montanhas, mesmo 
durante o verão europeu. Como um presente exclusivo da Tumlare, 
durante a visita, os passageiros ganharão de brinde uma caneca do 
Jungfraujoch com um delicioso café. Finalizada a visita, regressaremos de 
Trem a Interlaken. Chegada e traslado até o hotel.

Lucerna - 1 noite | Interlaken - 2 noites | Montreux - 1 noite | Zermatt - 1 noite  | St. Moritz - 2 noites | Lugano - 1 noite | Zurique - 1 noite 

GRAND TOUR DE TREM PELA SUÍÇA
11 dias e 09 noites

Montreux

St. Moritz

Zurique
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5° DIA - INTERLAKEN / MONTREUX
Após o café da manhã BUFÊ, embarcaremos no Trem panorâmico Golden 
Pass Trem com destino a Montreaux. A Linha Golden Pass liga seis lagos e 
dois países com contrastes de idiomas. Combinando a tradição da região 
da Suíça onde se fala Alemão, com a região do Lago Geneva onde se fala 
Francês. Chegada na Estação de Trem de Montreaux e visita panorâmica 
a cidade com Guia local falando Português ou Espanhol.   Visita ao Castelo 
de Chillon em Montreaux com ingresso INCLUSO e Guia local falando 
Português ou Espanhol. Traslado ao hotel de Montreaux e hospedagem. 

6° DIA - MONTREUX / ZERMATT
Café da manhã BUFÊ no hotel. Embarque em Trem local com destino a 
Zermatt. Zermatt está localizada na base do Matterhorn, a montanha das 
montanhas, e que faz de Zermatt o principal destino de montanhistas da 
Suíça, local que atrai esquiadores no inverno e alpinistas no verão. Esta 
belíssima e pitoresca vila ainda preserva muito do seu charme original, 
onde o tráfego de veículos motorizados não é permitido. Carros elétricos 
trafegam no verão e os trenós no inverno. Traslado ao hotel de Zermatt 
e hospedagem.

7° DIA - ZERMATT / TREM GLACIER EXPRESS / ST. MORITZ
Após café da manhã BUFÊ no hotel, sairemos com destino a St. Moritz 
no espetacular Trem Glacier Express, um Trem panorâmico que faz uma 
fantástica jornada pelos Alpes, passando por 291 pontes, 91 túneis e 
dezenas de lindo vilarejos. Um almoço de 3 pratos será servido a bordo 
do Trem. Chegada a St. Moritz, a mais badalada estação de esqui do 
planeta, ideal para quem quer ver e ser visto. Traslado ao hotel de St. 
Moritz e hospedagem.

8° DIA - ST. MORITZ 
Café da manhã BUFÊ no hotel. Dia livre em St. Moritz. St. Moritz é mais do 
que apenas um resort de férias, é também o berço das férias de águas 
termais desde 1864, tornando-se famosa pelas suas nascentes de àguas 
minerais que foram descobertas há 3.000 anos.  Jantar de 3 pratos incluso 
no hotel. 

9° DIA - ST. MORITZ / TIRANO / LAGO DE COMO/ LUGANO
Após o café da manhã BUFÊ no hotel, sairemos no Trem panorâmico 
Bernina Express com destino a Tirano, no caminho desfrutaremos de uma 
das mais belas viagens ferroviárias do mundo, com o mais espetacular 
Trem que cruza os Alpes. Após a chegada em Tirano, seguiremos de 
ônibus via o Lago de Como com destino a Lugano, localizada na parte 
mais italiana da Suíça. Chegada em Lugano e hospedagem no hotel.

10° DIA - LUGANO / TREM GOTTHARD PANORAMA / LUCERNA/ ZURIQUE
Café da manhã BUFÊ no hotel. Saída com destino a Lucerna no Trem 
panorâmico Gotthard Panorama. Este Trem não é apenas uma outra 
forma de fazer uma rota panorâmica, esta é a melhor forma onde o 
barco e o trem se unem para mostrar duas das mais belas regiões da 
Suíça: a Suíça Central e a Suíça de língua italiana de Ticino. Em nossa 
rota passaremos pela espetacular Gotthard de Lugano até Fluehlen, lá 
tomaremos um nostálgico barco a vapor ou uma embarcação a motor 
saloon para navegarmos pelo Lago Lucerna. Chegada em Lucerna e 
embarque em Trem local de aproximadamente uma hora de duração 
com destino a Zurique. Chegada em Zurique e breve visita panorâmica, 
conhecendo os seus principais monumentos com destaque para a 
sede da FIFA, o bairro de Zürich West, uma espécie de Soho da Suíça. 
Este bairro é considerado uma das mudanças urbanas mais dinâmicas 
em toda a Suíça com suas lojas, galerias de arte, bares e restaurantes em 
antigas construções de tijolos e velhas estruturas de ferro reformadas. 
Hospedagem no hotel em Zurique. 

11° DIA - ZURIQUE
Café da manhã BUFÊ no hotel. Em horário a combinar traslado SEM 
ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de Zurique INCLUSO. NOTA 
IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros no traslado 
de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e conexões diferentes para a 
saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro não permaneça na cidade, 
neste dia, até que o último passageiro embarque de volta ao Brasil. Em 
todo o caso, o Guia Brasileiro dará previamente todas as informações aos 
passageiros sobre o traslado de saída.

Lago Lucerne
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Zurique no verão, por que não?
Que tal aproveitar sua viagem à Suíça e ficar mais alguns dias em Zurique? Conheça algumas atividades que a 
cidade oferece e descubra porque somos #APAIXONADOSpelaSUÍÇA 

Uma das ruas comerciais mais famosas do mundo, uma 
ampla gama de atrações culturais e um encantador 
cenário medieval: a cidade de Zurique . um pote cultural, 
social e histórico. „Histórias da Cidade Antiga“ é um tour 
guiado fascinante que evoca vividamente as história das 
ruas de Zurique, seus edifícios típicos e as pessoas que 
viveram e trabalharam neles. Numerosas anedotas 
trazem o colorido passado do antigo coração da 
cidade. A rota leva em muitos locais históricos que 
mostram a importância internacional de Zurique desde 
os primeiros dias.

O verão é a melhor estação: todos na cidade vão nadar 
no lago e lido do rio. A água? Limpa o suficiente para 
beber. Em Zurique, as pessoas não dão simplesmente um 
mergulho: aqui, um mergulho refrescante ao ar livre é uma 
experiência completa. Lago, rio e seus lidos, cada um tem 
seu caráter distinto. Do lido de Oberer Letten no rio 
Limmat para a Cidade Antiga, o „Frauenbadi“, voltado 
para o público feminino e o lido de Enge.Todos desfrutam 
da água fresca, aproveitam o sol e ficam at. tarde da noite 
com bebidas e lanches nos bares. Uma caminhada ao 
longo do lago é um convite para nadar, com vista para os 
Alpes ao longo do caminho.

Zurique . o para.so para gourmets. Uma visita com guia 
especial explora a cena gastronômica da cidade - juntamen-
te com o moderno distrito de Zurich West. Nos últimos dez 
anos, o novo distrito surgiu nas antigas áreas industriais no 
oeste da cidade, que agora abriga prédios, museus, lojas e 
bares. A melhor maneira de explorar este elegante bairro é 
seguir o seu paladar. Os participantes do tour gastronômico 
visitam restaurantes da moda, saboreiam deliciosos petiscos 
e cervejas, e aprendem tudo sobre a, “revolução gastro-zu-
rique“. O festival “Food Zurich“, realizado em Setembro, 
abrange 11 dias de uma deliciosa festa gastronômica.

A água é onipresente. O Lago de Zurique, em torno 
do qual a cidade é construída, o rio Limmat, que 
passa pelos edifícios da Cidade Antiga e por quar-
teirões urbanos, proporcionando um ambiente 
mediterrâneo e refrescante. Seja com esportes 
aquáticos, SPAs ou a mais poderosa cachoeira da 
Europa, as Cataratas do Reno, Zurique seduz a todos 
com sua enorme variedade de experiências, atingindo 
os aventureiros e os que querem apenas curtir a 
natureza e relaxar. Uma maneira diferente de explorar 
o mundo aquático da cidade é um passeio de stand 
up paddle (tipo de prancha com remo), onde terá a 
visão de um ponto de vista especial. É um passeio 
simples e não exige experiência anterior.

Encontre mais inspiração em MySwitzerland.com/zurich

Histórias da cidade antiga Tour gastronômico na moderna Zurich West Verão no lido Stand paddle tour



Zurique no verão, por que não?
Que tal aproveitar sua viagem à Suíça e ficar mais alguns dias em Zurique? Conheça algumas atividades que a 
cidade oferece e descubra porque somos #APAIXONADOSpelaSUÍÇA 

Uma das ruas comerciais mais famosas do mundo, uma 
ampla gama de atrações culturais e um encantador 
cenário medieval: a cidade de Zurique . um pote cultural, 
social e histórico. „Histórias da Cidade Antiga“ é um tour 
guiado fascinante que evoca vividamente as história das 
ruas de Zurique, seus edifícios típicos e as pessoas que 
viveram e trabalharam neles. Numerosas anedotas 
trazem o colorido passado do antigo coração da 
cidade. A rota leva em muitos locais históricos que 
mostram a importância internacional de Zurique desde 
os primeiros dias.

O verão é a melhor estação: todos na cidade vão nadar 
no lago e lido do rio. A água? Limpa o suficiente para 
beber. Em Zurique, as pessoas não dão simplesmente um 
mergulho: aqui, um mergulho refrescante ao ar livre é uma 
experiência completa. Lago, rio e seus lidos, cada um tem 
seu caráter distinto. Do lido de Oberer Letten no rio 
Limmat para a Cidade Antiga, o „Frauenbadi“, voltado 
para o público feminino e o lido de Enge.Todos desfrutam 
da água fresca, aproveitam o sol e ficam at. tarde da noite 
com bebidas e lanches nos bares. Uma caminhada ao 
longo do lago é um convite para nadar, com vista para os 
Alpes ao longo do caminho.

Zurique . o para.so para gourmets. Uma visita com guia 
especial explora a cena gastronômica da cidade - juntamen-
te com o moderno distrito de Zurich West. Nos últimos dez 
anos, o novo distrito surgiu nas antigas áreas industriais no 
oeste da cidade, que agora abriga prédios, museus, lojas e 
bares. A melhor maneira de explorar este elegante bairro é 
seguir o seu paladar. Os participantes do tour gastronômico 
visitam restaurantes da moda, saboreiam deliciosos petiscos 
e cervejas, e aprendem tudo sobre a, “revolução gastro-zu-
rique“. O festival “Food Zurich“, realizado em Setembro, 
abrange 11 dias de uma deliciosa festa gastronômica.

A água é onipresente. O Lago de Zurique, em torno 
do qual a cidade é construída, o rio Limmat, que 
passa pelos edifícios da Cidade Antiga e por quar-
teirões urbanos, proporcionando um ambiente 
mediterrâneo e refrescante. Seja com esportes 
aquáticos, SPAs ou a mais poderosa cachoeira da 
Europa, as Cataratas do Reno, Zurique seduz a todos 
com sua enorme variedade de experiências, atingindo 
os aventureiros e os que querem apenas curtir a 
natureza e relaxar. Uma maneira diferente de explorar 
o mundo aquático da cidade é um passeio de stand 
up paddle (tipo de prancha com remo), onde terá a 
visão de um ponto de vista especial. É um passeio 
simples e não exige experiência anterior.

Encontre mais inspiração em MySwitzerland.com/zurich

Histórias da cidade antiga Tour gastronômico na moderna Zurich West Verão no lido Stand paddle tour



• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira ou primeira 
superior, INCLUSO café da manhã BUFÊ. 

• Visita panorâmica em Lucerna INCLUSA de acordo com o roteiro com guia local falando 
Português ou Espanhol;

• Visita panorâmica em Montreaux com  Guia local falando Português ou Espanhol;
• Visita ao Castelo de Chillon em Montreaux com ingresso INCLUSO e Guia local falando 
Português ou Espanhol;

• Visita panorâmica por Zurique INCLUSA com guia local falando Português ou Espanhol. 

• 02 Refeições INCLUSAS: 01 almoço de 3 pratos no Trem Glacier Express e 01 jantar de 3 
pratos no hotel de St. Moritz.

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO nos traslados e nos percursos terrestres; 
• Trem local de 1a Classe de Zurich a Lucerna INCLUSO; 
• Trem panorâmico Golden Pass de 1a Classe de Lucerna a Interlaken INCLUSO; 
• Trem Jungfrau de 1a Classe de Interlaken até Jungfraujoch e regresso a Interlaken INCLUSO; 
• Trem panorâmico Golden Pass de 1a Classe de Interlaken a Montreaux INCLUSO; 
• Trem local de 1a Classe de Montreaux a Zermatt INCLUSO; 
• O sensacional Trem panorâmico Glacier Express de 1a Classe entre Zermatt e St. Moritz INCLUSO; 
• Trem panorâmico Bernina Express de 1a Classe de St. Moritz a Tirano INCLUSO; 
• Trem panorâmico Gotthard Panorama de 1a Classe de Lugano a Lucerna com um 
nostálgico barco a vapor ou uma embarcação a motor saloon para navegarmos pelo 
Lago Lucerna INCLUSO; 

• Trem local de 1a Classe de uma hora de Lucerna a Zurique.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa); 
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA; 
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira ou primeira superior, passeios, ingressos 
para as mais imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a experiência de viajar 
em grupo ainda mais inesquecível.

Hospedagem

Transporte

Guia

Ingressos
e visitas

Outros
Serviços

CIDADE  HOTEL  CAT

Lucerna  Astoria ou similar P
  Schweizerhof ou similar P
Interlaken  Interlaken ou similar P 
  Metropole ou similar P  
  Royal St Georges
  ou similar  P
Montreaux  Royal Plaza ou similar PS 
Zermatt	 	 National	ou	similar	 PS	
  Pollux ou similar P 
  Ambassador ou similar P 
St. Moritz  Schweizerhof ou similar P 
  Crystal ou similar P
Lugano  Lugano Dante Centre
  ou similar  P 
  De la Paix ou similar P 
Zurique  Central Plaza ou similar P
  Glockenhof ou similar P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:

•Refeições não mencionadas; 
•Bilhete Aéreo do Brasil até Zurique e de Zurique 
até o regresso ao Brasil;
•Seguro assistência saúde/bagagem;
•Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia);
•Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais; 
•Excesso de bagagem (franquia de uma mala 
com, no máximo, 20 kg por pessoa); 
•Qualquer item não mencionado como incluído; 
•Qualquer item mencionado como sugerido ou 
opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

Refeições

Estação de trem em Zurique

TOUR PREMIUM
GRAND	TOUR	DE	TREM	PELA	SUÍÇA

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA DE PREÇOS CONSULTADA É A TABELA VIGENTE.
CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS PARA GRUPOS.

CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.
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