
SUÍÇA
DIREÇÃO ESPIRITUAL - PE. FÁBIO DE MELO

10 
DIAS

PROGRAMAÇÃO SAÍDA | 19 DE OUTUBRO | 2021

1° Dia - 19/10/2021 - SÃO PAULO / ZURIQUE 
Apresentação no aeroporto internacional em São Paulo para 
embarque com destino a Zurique. 

2° Dia - 20/10 - ZURIQUE 
Chegada em Zurique, traslado ao hotel. Recepção no hotel. 
Acomodação, jantar e pernoite.

3° Dia - 21/10 - ZURIQUE 
Após café da manhã, visita panorâmica de Zurique com seus 
monumentos principais: Lindenhofplatz, Sechselautenplatz (a 
praça da Opera de Zurique), as igrejas do centro histórico de 
Zurique (Grossmünster, Predigerkirche e a St. Peter). Passeio 
pela rua "Höhenstraße", a qual oferece uma vista até os Alpes e 
ao Lago de Zurique. Tarde livre. Retorno ao hotel. Jantar e 
pernoite. 

4° Dia – 22/10 - ZURIQUE / EINSIEDELN / LUCERNA 
Após café da manhã, saída para Einsiedeln, que é o mais 
importante local da Suíça de peregrinação dedicado à Virgem 
Maria. O mosteiro beneditino possui mais de mil anos de 
história. Desde a Idade Média que este local, com a "Virgem 
Negra", é um dos locais de peregrinação mais importantes da 
Europa. O Caminho de Santiago atravessa também a zona de 
Einsiedeln. Continuação para Lucerna. Visita panorâmica 
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 Catedral Real e as 
coloridas ruas de pedestres de Lucerna. O restante do dia será 
livre para continuar descobrindo a magia de Lucerna pelas sua 
bela arquitetura e animação dos artistas e músicos de rua. 
Acomodação, jantar e pernoite.

5° Dia: 23/10  - LUCERNA /  / INTERLAKEN  JUNGFRAUJOCH 
Após café da manhã, saída em direção ao Monte Jungfrau 
onde subiremos de trem ao Jungfraujoch (a estação 
ferroviária mais alta da Europa), o topo da Europa, com 3.454 
metros de altura. Aqui você encontra gelo e neve o ano inteiro, 
e a estação ferroviária mais alta da Europa. As vistas das 
montanhas Eiger, Mönch e Jungfrau são espetaculares, com 
seu museu de gelo para admirar a neve no cume das 
montanhas mesmo durante o verão europeu. Continuação em 
direção à mundialmente famosa estação de inverno de 
Interlaken.  Acomodação, jantar e pernoite. 

6° Dia - 24/10 - INTERLAKEN /   BERNA / MONTREUX
Após café da manhã,  saída para Interlaken com destino a cidade 
de Berna, localizada nas margens do rio Aare com vista aos Alpes. 
Visita a cidade conhecendo a Catedral de Berna, Rua 
Speichergasse, Torre do Relógio, casa que Albert Einstein residiu 
durante 6 anos, Parlamento Suiço. Tempo livre. Continuação para 
Montreux. Acomodação, jantar e pernoite.  

7º Dia – 25/10 -  MONTREUX / GRUYERES / BROC / MONTREUX 
Após café da manhã,  saída para Gruyères aldeia conhecida pela 
produção de queijo Le Gruyère, um dos queijos mais apreciados na 
Suíça. Na aldeia próxima de Broc, na Maison Cailler encontra-se a 
produção de um dos chocolates mais exclusivos do mundo. 
Chegada em Montreux.  Retorno ao hotel, jantar e pernoite. 

8° Dia - 26/10 - MONTREUX  / LAUSANNE / GENEBRA
Após café da manhã,  saída para cidade encantadora de Montreux 
localiza-se nas margens do lago. Desfrute de um passeio no lago 
com vista aos Alpes. Visitaremos o belo castelo de Chillon. A tarde 
continuação à cidade universitária de Lausanne e em seguida 
chegada a Genebra.  Acomodação, jantar e pernoite.

9° Dia - 27/10 -  GENEBRA 
Após café da manhã,  saída para uma visita panorâmica pela 
cidade de Genebra, passando pelos belos parques ao longo do 
lago. Durante a visita panorâmica irão conhecer os belos parques 
ao largo do lago e a sede europeia da ONU. Na rua "Rue du Rhône" 
há boutiques exclusivas como as pérolas de um colar. Aqui 
encontrará relógios de prestígio como Cartier, Patek Phipippe e 
Rolex, joias e lojas de marca Gucci, Versace e Louis Vuitton.. 
Retorno ao hotel. Jantar e pernoite. 

10° Dia - 28/10 - GENEBRA / SÃO PAULO 
Em horário apropriado seguimos para o aeroporto para vôo a São 
Paulo com as devidas conexões  Fim dos nossos serviços. .
Agradecemos por peregrinar conosco. Nossa missão é 
Evangelizar!

VÔOS PREVISTOS:
TP 082 19OCT GRULIS 1530 0520+1
TP 932 20OCT LISZRH 0840 1225  
TP 943 28OCT GVALIS 1300 1440  
TP 083 28OCT LISGRU 1700 2300 



PACOTE
COMPLETO

US$ 6.790,00
+ TAXA DE SERVIÇO | US$ 150,00

CAMINHANDO COM MARIA PEREGRINACÕES LTDA.
CNPJ: 29.094.139/0001-23

Informações

MAIS QUE VIAGENS, ENCONTROS COM DEUS!

PAGAMENTO FACILITADO
PARCELAMOS EM ATÉ 10X NO CARTÃO DE CRÉDITO

VÁRIAS OPÇÕES DE PAGAMENTO

AGÊNCIA | 0164
CONTA CORRENTE | 13002234-8
CNPJ: 29.094.139/0001-23

AGÊNCIA |  3029-5
CONTA CORRENTE 26784-8
CNPJ: 29.094.139/0001-23

AGÊNCIA | 2003 | OP 003
CONTA CORRENTE | 2036-9
CNPJ: 29.094.139/0001-23 Informações

ITENS INCLUSOS

 ü Bilhetes aéreos internacionais em classe econômica (para classe executiva, consultar acréscimo);

 ü Ônibus de luxo com ar condicionado ou aquecedor;

 ü Direito de levar uma mala de até 20 kg + 1 bagagem de mão;

 ü Guias locais e acompanhante da Obra de Maria saindo do Brasil;

 ü Taxas de embarque;
 ü Seguro saúde e seguro bagagem (acima de 70 anos favor consultar).

 û Excesso de bagagem nos aviões;
 û Despesas de caráter pessoal (bebidas, lanches, telefonemas, consumo do frigobar nos hotéis, etc);
 û Ingressos para as visitas não especificamente mencionadas ou programadas. 

(visitas extras / atividades particulares);
 

û Taxas consulares e testes exigidos para embarque.

 

ITENS NÃO INCLUSOS

OBSERVAÇÕES

A peregrinação, bem como todas as outras, deverão ser totalmente pagas até no máximo 60 dias antes da viagem. A taxa de 
adesão é intransferível. Caso haja desistência por parte de algum peregrino, este perderá a taxa de adesão. O preço cotado 
para este roteiro está baseado nos valores cobrados pelos ônibus, hotéis e restaurantes no ano de 2021, e será reajustado caso 
haja aumentos significativos. Também a parte aérea será reajustada se houver aumento de tarifas superior a US$ 900,00 ou  
mudanças importantes na política das transportadoras aéreas referente a desconto para grupos de peregrinos. Preço válido para 
saída dos aeroportos de São Paulo-SP.
Saindo de outro aeroporto, deverá ser feita uma consulta. Pacote válido para grupos de no mínimo 30 passageiros. De 25 a 29  
passageiros terá acréscimo de 10%. De 20 a 24 passageiros terá acréscimo de 15%. Caso o cliente não aceite haverá devolução, 
que será no prazo de 60 dias antes da viagem.

(12) 3186 2055

(11) 3399 4709

atendimento@caminhandocommaria.com

www.caminhandocommaria.com

 ü Hospedagem de 08 noites em hotéis categoria quatro estrelas, em quartos duplos com banheiro  
privativo (para apartamento individual, consultar o acréscimo);

 ü Pensão completa, café da manhã, almoço e jantar; (exceto em dias de vôos, navios, trens e dias livres);

* A participação do Pe. Fábio de Melo na direção espiritual do grupo, será feita nas missas celebradas diariamente. 
A parte  cultural e histórica, será feita por um guia local, de acordo com as visitas mencionadas no roteiro.
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