Manual de vendas.
Swiss Travel System.
Versão 1, 2022

Gotthard Panorama Express em Flüelen, na Suíça Central

Português

mystsnet.com

Strasbourg
| Paris
Strasbourg
| Paris

Karlsruhe
| Frankfurt
| Dortmund
| Hamburg
Karlsruhe
| Frankfurt
| Dortmund
| Hamburg
| Berlin| Berlin
Münstertal
(Schwarzwald)
Münstertal
(Schwarzwald)

Trem,
barco
Train, ônibus
bus ande boat
em
relance
at aum
glance

Seeb
Seebrugg

R h eR
i nh/ e i n /
L e RL he i nR h i n

Mulhouse
Mulhouse

Zell (Wiesental)
Zell (Wiesental)

Katzenberg
Katzenberg

Área
do Swiss
Travel
Areade
of validade
validity Swiss
Travel
Pass Pass

Swiss
Travel
Pass Flex
Flex Youth
Youth
Swiss
TravelPass
PassYouth
Youth| |Swiss
SwissTravel
TravelPass
Pass Flex
Flex || Swiss
Swiss Travel
Travel Pass

Belfort
Belfort
Sem
desconto
No reductions

W
Waldshut

Válido
na rede
dastransport
empresas de transporte urbano
Also também
valid for local
public

Basel
Basel

Boncourt
Boncourt

Sem
desconto
No reductions

Courgenay
Courgenay

Rodersdorf
Rodersdorf
Lucelle
Lucelle

Luzern–Interlaken
Express
Luzern–Interlaken Express

Aesch
Aesch

Roggenburg
Roggenburg

Passwang
Passwang
943 m 943 m

MontMontSoleil
Soleil

St-Imier
St-Imier
Chasseral
Chasseral

LaChauxChauxLa
de-Fonds
de-Fonds

nt

Laupen
Laupen
Flamatt
Flamatt

BelpBelp

L aL aB rBoryoey e

Dijon | Paris
Dijon | Paris

Ste-Croix
Ste-Croix

Kriens Kr

Luzern–In
Luzern–Interlaken
Entlebuch
Entlebuch
Expre

Napf

Napf

e
tl

al

Gümligen
Gümligen
WorbWorb
Köniz
Köniz
Flughafen
Flughafen
Gurten BernBern
Gurten

al

EstavayerEstavayerle-Lac
le-Lac

Le Chasseron
Chasseron
Le

Avenches
Avenches

Emmenbrü
Emmenbrücke
Wolhusen
Wolhusen

WasenWasen
i.E. i.E.

HasleHasleSumiswaldSumiswaldRüegsau
Rüegsau
Grünen
E m E m Grünen
m Ramsei
m Ramsei
e
e

Bern
Bern

Morat
PortalbanMorat
Portalban

a cd e
de
LL
ac
ec
u hc âh tâet le l
NN
eu

Fleurier
Fleurier
Buttes
Buttes

Zell

EriswilEriswil
Affoltern-Weier
Affoltern-Weier

Burgdorf
Burgdorf

Jegenstorf
Jegenstorf

A a rAe a r e

Murten/Gümmenen
Murten/
Gümmenen

Boudry
Boudry

Creuxdu
du
Van
Creux
Van

Bero
Beromünste

Sursee
Sursee

nt

Kerzers
Kerzers

Langenthal
Langenthal

Zell

Zollikofen
Zollikofen

InsIns

Beinwil Be
a.S

Menziken
Menziken

Willisau
Willisau
Huttwil
Huttwil

Neuveville
LaLa
Neuveville
B li ee rl se er e
see
Bie
Landeron
LeLe
Landeron
Erlach
Erlach
Lüscherz
Lüscherz
Chaumont
Aarberg
Chaumont
Aarberg

Neuchâtel
Neuchâtel

St.Urban
St.Urban

Herzogenbuchsee
Herzogenbuchsee

Lyss
Lyss

Ligerz
Ligerz

Colombier
Colombier

A a r eA a r e

Büren
Büren
a.A. a.A.

Prêles
Prêles

VueVuedes-Alpes
des-Alpes

Travers
Travers

Schöftland
Schöftland

H
Hochdor

Magglingen/
Magglingen/
Macolin
Macolin

Biel/Bienne
Biel/Bienne

Villiers
Villiers

LesPonts-de-Martel
Ponts-de-Martel
Les

Frasne
Frasne

TramelanTavannes
Tramelan
Bellach
Bellach
Tavannes
-Nord
Sonceboz-Nord
SoncebozSombeval
Grenchen
Sombeval
Grenchen
Solothurn
Solothurn
-Süd-Süd
Pieterlen
Pieterlen

Fr
F ra n
a nc h
c he s
e
s

LL
e eD D
o uo bu sb s

Weissenstein
Weissenstein

Oberdorf
Oberdorf
SO SO

Lenzb
Lenzburg

Zofingen
Zofingen

Gänsbrunnen
Oensingen
Gänsbrunnen
Oensingen
Niederbipp
Niederbipp
Weissenstein
Weissenstein

Bellelay
Bellelay

Me

Suhr
A
WohlenWohlen
AG
Teufenthal
Teufenthal

Suhr

OltenOlten

Moutier
Moutier

s
Saignelégier
Saignelégier
e ns e
g ng
Goumois
Goumois
ta ta
non
o
Noirmont
LeLe
Noirmont
M M

Les
Les
Verrières
Verrières
Pontarlier
Pontarlier

AarauAarau

Balsthal
Balsthal

FF RR AANNCCEE

-Col-des-Roches
-Col-des-Roches
LeLocle
Locle
Le

Wildegg
Wildegg

Hauenstein
Hauenstein

2022 2022

ReigoldswilWaldenburg
Reigoldswil
Waldenburg

Delémont
Delémont
Glovelier
Glovelier

LesBrenets
Brenets
Les

Sissach
Sissach

Turgi
BruggBrugg

Frick Frick
Gelter-Gelterkindenkinden

BürenBüren

Breitenbach
Laufen Breitenbach
Laufen

Damvant
Damvant

Para
o uso
de determinados
trens/ônibus/barcos,
como,
A seat
reservation
and/or supplement
is required to
travelpor
on exemplo,
some
o Glacier
Express, o such
Bernina
Express,
GotthardBernina
Panorama
Express e o
trains/buses/boats
as the
Glaciero Express,
Express,
Palm
Express
é preciso
fazer uma
e/ou
Gotthard
Panorama
Express,
Palmreserva
Express,
etc.pagar um preço adicional.

Liestal
Liestal

Dornach
Dornach

Asuel
Asuel

GoldenPass
GoldenPassPanoramic
Panoramic

Döttingen
Döttingen

Laufenburg
Laufenburg

b

Langnau
Langnau
i.E. i.E. E n
E
Trubschachen
Trubschachen

Express

ch

Gotthard
Express
Gotthard Panorama
Panorama Express

Glacier
Express
Glacier
Express

Porrentruy
Porrentruy

L Le e DDo ou ub b
ss

Ettingen
Ettingen

Bonfol
Bonfol

MöhlinMöhlin

Rheinfelden
Rheinfelden
Stein/ Stein/
Pratteln
Pratteln
Säckingen
Säckingen

ch

Trens
Panorâmicos
Premium
panoramicPremium
trains
Bernina
Express
Bernina
Express

Delle
Delle

Montbéliard
Montbéliard

Linhas
Lines com
with descontos
reductions (50%)

KoblenzKoblenz B

St-Louis
Riehen
St-Louis
Riehen
Grenze
Grenze
Basel
St.Johann
Basel
St.Johann
Bad Bf
BaselBasel
Bad Bf

Área
do Swiss
Areade
of validade
validity Swiss
Half Half
Fare Fare
Card Card
Linhas
Lines com
with descontos
reductions (50%)

Weil Weil
a.R. a.R.

Basel
Basel
EuroAirport
EuroAirport

Belfort-Montbéliard
TGV
| Meroux
Belfort-Montbéliard
TGV
| Meroux

Pilatus Pilatu
b
e
tl
Alpnach
SchüpfheimAlpnachstad
n Schüpfheim

u

Linhas
25%)
Lines com
with descontos
reductions (50%,
(50%, 11 25%)

u

Linhas
número ilimitado
de viagens
Lines para
for unlimited
travel

Stanse

Escholzmatt
Escholzmatt

Rubigen
Rubigen
Konolfingen
Konolfingen
Münsingen
Münsingen

E m m eE m m e

Sarnen Sarne

Langis Langis
i nme e E m m e
K l e i n eK l Ee m

Marbach
Marbach
Marbachegg
Marbachegg

A a r eA a r e

Sachs

Flüeli- F
Giswil Giswil
Ranft R

Thurnen
Thurnen

Sörenberg
Sörenberg
Stöckalp
Stö
Brienzer
Brienzer
Rothorn
Rothorn LungernLungern
Baulmes
Baulmes
YverdonYverdonBrünig-BrünigInnereriz
Innereriz
Me
Hasliberg
Hasliberg
Brienz Brienz
les-Bains
les-Bains
ThunThun
L a LSaa S
r i an rei n e
Luzern–Interlaken
Luzern–Interlaken
Guggisberg
Fr
Guggisberg
Twing Twing
Heiligenschwendi
HeiligenschwendiExpress
Express
Pla
L Le e DDoouubbss
Ballenberg
Ballenberg
Plaffeien
Plaffeien
Thun
NiederT eh rusneeer s e eNiederPrahins
Prahins
Hasliberg
Ha
Gurnigel
Gurnigel
B r i e nBz rei resnezee rMeiringen
s e e Meiringen
horn horn
Gunten
Orbe
Gunten
Orbe
HarderHarder
Le Day
Vallorbe
Iseltwald
Vallorbe
Iseltwald
Inner
Chavornay
Chavornay
Stockhorn
Stockhorn
Spiez
Spiez -West-West
Romont
CroyRomont
Bercher
Bercher
-Ost -Ost
Wimmis
Romainmôtier
Wimmis
Romainmôtier
LePont
Pont
BeatenLe
Beaten- Interlaken
Interlaken
Moudon
Moudon
l
l
berg
First
berg
First
SchwarzwaldSchwarzwal
ta ta
Schwarzsee
Schwarzsee
en en
Niesen
Platte Platte
Niesen
alp
Schynige
alp
WilderswilSchynige
i.S. i.S.
Aeschi
m m Erlenbach
Erlenbach
AeschiWilderswil
Oey-Oeyl Diemtigen
l Diemtigen Mülenen
CossonayCossonayMülenen
Grindelwald
Grindelwald
Echallens
Echallens
ta ta
Saxeten
Saxeten
L’Isle
L’Isle
Bulle
Ville
Charmey
Männlichen
Bulle
Ville
Charmey
Männlichen
Reichenbach
i.K. i.K.
Sentier-L’Orient
Reichenbach
LeLeSentier-L’Orient
Pfingstegg
Pfingstegg
Boltigen
Boltigen t i g t i g
Jaun
Jaun
Corcelles
1
Corcelles
1
xx
m
m
Lauterbrunnen
Lauterbrunnen
uu
CossonayWengen
Broc
CossonayWengen
Broc
oo
Frutigen
JJ
Frutigen
Penthalaz
Grütschalp
Penthalaz
Grütschalp
2022
Kleine Kleine
Scheidegg
Brassus
Scheidegg
Jaunpass
LeLeBrassus
Gruyères
Jaunpass
Gruyères 2022
ee
Grims
dd
Eiger Eiger
15091509
m m
Allmendhubel
Allmendhubel
Eigergletscher
Eigergletscher
Renens
Renens
Zweisimmen
Schilthorn
Grimmialp
Zweisimmen
Schilthorn
Mönch Mönch
Grimmialp
Moléson-surMoléson-surCroisettes Palézieux
VD
StechelVD Croisettes
StechelPalézieux
Mürren
Bière
Apples
Mürren
Bière
Apples
Gruyères
Obe
Gruyères
GoldenPass
berg
GoldenPass
berg
Griesalp
Jungfraujoch
Griesalp
Jungfraujoch
Panoramic
B B
Panoramic
Jungfrau
Jungfrau
Morez
Morez
Châtel-St-Denis
Châtel-St-Denis
e e
Glacier Expres
Glacie
Schönried
Schönried
r
Aubonne
r
Aubonne
Oeschinen
Oeschinen
Gimel
Gimel
Ouchy
Adelboden
Ouchy
n n
Adelboden
Rinderberg
Rinderberg
Montbovon
Morges
MontbovonChâteauMorges
MontMonte r e
ChâteauMünsterMünste
VS
Kandersteg d
Les
Horneggli
Horneggli
Gilbach,
Pèlerin
r Kandersteg
Gilbach,
Pèlerin Les
d
d’Oex
d’Oex
Puidoux
Cure
Puidoux
LaLa
Cure
Pléiades
Pléiades
O b Oe br e
l ar nl a n
des Alpes
des Alpes UnterUnter
s
l
l
a uh ta u t
Gstaad
Allaman
Gstaad
h
dem
Birg Birg
ta
dem
ta
n
m
Blonay
n
m
Blonay
en hen
o
P aPy as y ds ’ Ed ’ E
Rolle
o
Eggli
Rolle
Eggli
LenkLenk
i.S. i.S.GeilsGeils
h
Vevey
Vevey
R oGt t e n
c
G
c
Eggis- EggisLL aa cc LL éé m
St-Cergue
m aa nn
St-Cergue
Sunnbüel
Sunnbüel
ts öts
Engstligenalp
Engstligenalp
Bellwald
horn horn
Bellwald
Montreux
Montreux
L ö L Fafleralp
RochersFafleralp
RochersHöhiHöhi
Dôle
Lötschberg
LaLa
Dôle
Lötschberg
HautHautde-Naye
Lauenen
Gland
de-Naye
Lauenen
Gland
Wispile
Wispile
Lauchernalp
Lauchernalp
Fürgangen
deFürgang
dele
le
ColCol
desdes
Mosses
Gemmipass
Mosses
Gemmipass
Fiesch
A
Fiesch
A
Ernen Ernen
Caux
Evian-les-Bains
Caux
Evian-les-Bains
1445
m m
Wiler Wiler
1445
Bettmeralp
Bettmeralp
RinderRinderSt-Gingolph
St-Gingolph
Nyon
Riederalp
Nyon
Riederalp
Leukerbad
Leukerbad hüttehütte
Plaine-Morte
Plaine-Morte
Divonne
Reusch
Divonne
Reusch
LeLe
Sépey
Sépey
Betten Betten
BelalpBelalp
Thonon-les-Bains
GoppenThonon-les-Bains
LesLes
Diablerets
GoppenDiablerets Oldenegg
Binn Binn
Oldenegg
Talstation
Leysin
Blatten
b. Naters
Leysin
Blatten
b. Naters MörelTalstation
stein stein
Gex
Gex
Mörel
Col Col
du Pillon
Col-dedu Pillon
Col-deAminona
Aminona
AusserPas-dePas-de15461546
m m
Bretaye
Hohtenn
Brig Brig
Bretaye
Hohtenn AusserCoppet
Coppet
Aigle
Aigle
berg
Maimbré
berg
Maimbré Montana
Montana
Glacier-desMund Mund
Glacier-desRaronRaron
Hermance
Torgon
Versonnex
Hermance
Torgon
Versonnex
Crans
Crans
Rosswald
Rosswald
Ried- RiedOllon
Diablerets
Ollon
Diablerets
Leuk Leuk
Gampel
Bossy
Gampel
Anzère
Brig Brig
Bossy
Anzère
Villars-sur-Ollon
Villars-sur-Ollon
Sierre/Siders
Simplon/
Sierre/Siders
Simplon/
Visp Visp
Unter-UnterSempione
Derborence
Sempione
Derborence
Oberems
Oberems
Grand-Saconnex
bäch bäch
Grand-Saconnex
Gy
Gy
Monthey
Chandolin
Monthey
Chandolin
Monniaz
GenèveMonniaz
Les
PlansGenèveMoosalp
Les
PlansMoosalp
Glacier
Express
Vercorin
Glacier Express
Vercorin
Morgins
Morgins
Bex
Bex
sur-Bex
Aéroport
Simplonpass
sur-Bex
Stalden-Saas
Aéroport
Simplonpass
Stalden-Saas
GsponGspon 2005 m 2005 m
Sion
Sion
St-Luc
St-Luc
LaLaFoilleuse
Foilleuse
EmbdEmbd
Satigny
TroisSt-Maurice
Satigny
TroisSt-Maurice Ovronnaz
Genève-Eaux-Vives
Genève-Eaux-Vives
Vissoie
Hannigalp
Ovronnaz
torrents
Vissoie
Hannigalp
Gondo Gondo
torrents
Annemasse
Plaine
Annemasse
LaLa
Plaine
Iselle diIselle
Val-d’Illiez
Grächen
Val-d’Illiez
Les
Grächen
Chamoson
LesCrosets
Crosets
Thônex
Chamoson ô n e n e
Thônex
LancyTrasquera
Trasq
Grimentz
ôHauteBernex LancyGrimentz
Bernex
h
L
e
R
h
ô
n
e
h
Champéry
PontL
e
R
h
ô
n
e
St.Niklaus
HauteChampéry
PontRiddes
St.Niklaus
Croix-de-Culet
Riddes R R
Croix-de-Culet
Thyon
Avusy
L’L’AArrvvee
Thyon
Avusy
Nendaz
Rouge
Nendaz
Rouge
u u
Zwischbergen
d d Isérables
Dents
dudu
Midi
Zwischbergen
Dents
Midi
Isérables
Hohsaas
Chancy
Hohsaas
Chancy
e e
é
Moiry
Moiry
La Tzoumaz
l l l l é La Tzoumaz
Zinal Zinal
a
HannigHannig
Saas Grund
V Va
Saas Grund
Evolène
Evolène
Saas Fee
Saas FeeSaas Almagell
Verbier
Saas Almagell
Verbier
Martigny
Martigny
Weisshorn
Weisshorn
Finhaut
Finhaut
Längfluh
Längfluh
Plattjen
Plattjen
Le
Châble
Dixence
La
RocheLe
Châble
Dixence
La RocheHeidbodme
Heidbodme
Les Haudères
Felskinn
Les Haudères
Felskinn
Le
Châtelard
Sembrancher
sur-Foron
Le
Châtelard
Sembrancher
sur-Foron
TäschTäsch
Va V
Ferpècle
Ferpècle
-Frontière
-Frontière
Mattmark
Mittelallalin
Mittelallalin Mattmark
l al
d d
Champex
e e
Champex
Zermatt
Zermatt Rothorn
VS
Orsières
Rothorn
VS
Orsières
Arolla
Arolla
Zermatt
Zermatt Sunnegga
Sunnegga
Mauvoisin
Mauvoisin
Schwarzsee
Schwarzsee
Schwarzenburg
Schwarzenburg

Payerne
Payerne

Fribourg/
Fribourg/
Freiburg
Freiburg

Riggisberg
Riggisberg

Kemmeriboden
Kemmeriboden

H

lit

Si
m
Si
m

as

a

e

e

Di

nt

nt

Di

ie

ie

al

al

glet

h
sc

ch

Va

Va

FF R
R AA NN CC EE

ts

ts

ch

glets

ch

e

e

r

r

V
Va
al l
l lé
ée
e

K

K

Lausanne
Lausanne

’A
l d

ertal

l

l

Matt
ertal

sta

sta

érens
l d’H
érens
l d’H

Matt

Paris
Paris

aa

aa

Va

Va

Lyon | Avignon
Lyon | Avignon

S

S

s
ier
niv
’An
s
l d
er
ivi
nn

Genève
Genève

Nid
Nidd’Aigle
d’Aigle

o
o
R
R
te
te
M o nM o n

St-Bernard
St-Bernard
2469
m m
2469

Le Grand-St-Bernard
Le Grand-St-Bernard

I T AI TL A
I AL I A

Mont
Blanc
Mont
Blanc

Aix-les-Bains | Grenoble
Aix-les-Bains | Grenoble

Dufourspitze
Dufourspitze

a

Klein Klein
Matterhorn
Matterhorn

a

Val
Fe
rre
Val
t
Fe
rre
t

Bourg-St-Bernard
Bourg-St-Bernard
ColCol
du Grand
du Grand

s

St-Gervais-les-BainsSt-Gervais-les-Bainsle-Fayet
le-Fayet

Ferret
Ferret

Gornergrat
Gornergrat

s

Annecy
Annecy

ChamonixChamonixMont-Blanc
Mont-Blanc

es
gn s
a
B gne
a

B

Montenvers
Montenvers

Matterhorn
Matterhorn

Aosta
Aosta

Torino
Torino

Stuttgart
Stuttgart

UlmUlm
| München
| München

Stockach
Stockach

Engen Engen

Blumberg-Zollhaus
Blumberg-Zollhaus

D EDUE TUST CS H
C LH AL N
AD
ND

Bargen Bargen Opfertshofen
Opfertshofen
Beggingen
Singen
Beggingen
Singen
Thayngen
Thayngen
Hemmental
Schleitheim
Hemmental
Schleitheim
Radolfzell
Radolfzell

Mainau
Mainau
Meersburg
Meersburg

Ramsen
Ramsen
Schaffhausen
Schaffhausen

B oBdoednesnes ee e

Weinfelden
Weinfelden

Frauenfeld
Frauenfeld

Turgi

Wil Wil

Rorschach
Rorschach

St.Gallen
St.Gallen

Litten-LittenTurbenthal
Turbenthal
heid heid

L i m m a tL i m m a t

UzwilUzwil

Effretikon
Effretikon
MellingenMellingen
Dietikon Dietikon Zürich Oerlikon
Zürich Oerlikon

Fischingen
Fischingen
GähwilGähwil
BaumaBauma

Zürich
Zürich Uster

ThurThur

n

n

b

b

Ziegelbrücke
Ziegelbrücke

Z u g e r sZeu eg e r s e e

Ö ÖS ST TE ERRRREEI ICCHH

g e
T o g

g e
T o g

Birmensdorf
Birmensdorf

Oberstdorf
Oberstdorf

Diepoldsau
Diepoldsau

S i t tS
e ri t t e r

GaisGais
Schwellbrunn
Schwellbrunn
Uster
ZollikonZollikon
Appenzell
Appenzell
Uetli- UetliOberriet
Weissbad
Oberriet
berg
berg
Urnäsch
Jakobsbad Weissbad
Urnäsch Jakobsbad
Wetzikon
Wetzikon
Lichtensteig
Lichtensteig
Brülisau
Felsenegg
Brülisau
Felsenegg
Hinwil
Ebenalp
Hinwil
Ebenalp
Erlenbach
Kronberg
Adliswil Adliswil Erlenbach
Wattwil
Kronberg
Esslingen
Wattwil
Esslingen
AffolternAffoltern
Wasserauen
WasserauenHoher
Hoher R h eRi hn e i n
ThalwilThalwil Meilen Meilen
a.A.
a.A.
Oetwil Oetwil
Kasten
inwil a.S.
u
Beinwil a.S.
Säntis
u
Säntis Kasten
Wald Wald
Hinterschellenberg
Hinterschellenberg
Schwägalp
r
Schwägalp
r
SihlwaldSihlwald
Männedorf
Männedorf Rüti ZHRüti ZH
g
g
Feldkirch
Feldkirch
RickenRicken
Stäfa Stäfa
Sihlbrugg
Sihlbrugg
Uznach
Uznach
Rapperswil
Rapperswil
ken
Nesslau
Zürich
s
e
e
Nesslau
Zürichsee
Wädenswil
Wädenswil
Wildhaus
Unterwasser
UnterwasserWildhaus
Pfäffikon
SZ
Pfäffikon
SZ
Sihl
Sihl
Reuss Reuss
Alt St.Johann
Alt St.Johann
omünster
Beromünster
Samstagern
Samstagern
Sins
Sins
Menzingen
Menzingen
SiebnenAlp Sellamatt
SiebnenSchaan
Alp Sellamatt
Schaan
Cham Cham Zug
Gamsalp
Gamsalp
ee
Zug
Buchs
SG SG
Wangen
Buchs
Wangen
Biberbrugg
Finstersee
Amden
Finstersee Biberbrugg
Amden
Chäserrugg
L I ECHT E
Chäserrugg
HochdorfHochdorf
Zugerberg
Vaduz
Zugerberg
Vaduz L I E C H T
Rotkreuz
Rotkreuz
Weesen
Weesen
S TS ET IENI N

AG
Wohlen AG
nthal

Sonthofen
Sonthofen

St.Margrethen
St.Margrethen
Walzenhausen
Walzenhausen
Heerbrugg
Heerbrugg
Dornbirn
Dornbirn
Widnau
Widnau

Trogen
Trogen
Altstätten
Altstätten
-Stadt
-Stadt -SG-SG

Bazenheid
BazenheidHerisau
Herisau

Immenstadt

Bregenz
Bregenz

Staad
Staad
Rheineck
Rheineck

Heiden
Heiden

FlawilFlawil
Gossau
Gossau

Töss Töss

-Reutin
-Reutin
Lindau
Lindau
-Insel
-Insel

Arbon
Arbon

Braunau
Braunau
Bischofszell
Bischofszell

Winterthur
Winterthur

ZürichZürich

Oberglatt
Wettingen
OberglattFlughafen
Wettingen
Flughafen
Kloten Kloten

burg
Lenzburg

Romanshorn
Romanshorn

Amriswil
Amriswil

Sulgen
Sulgen

BülachBülach

Baden Baden

Friedrichshafen
Friedrichshafen

Innsbruck
Innsbruck || Salzburg
Salzburg || Wien
Wien

Turgi
Brugg

Kreuzlingen
Kreuzlingen

Thur Thur

Bad Zurzach
Bad Zurzach
Eglisau Eglisau
Kaiserstuhl
nDöttingen Kaiserstuhl
Rhein Rhein

Koblenz

Wangen
(Allgäu)
Wangen
(Allgäu)

Konstanz
Konstanz

ErzingenErzingen
Neuhausen
Neuhausen
Etzwilen
Etzwilen
(Baden) (Baden)
Stein a.R.
Stein a.R.
Osterfingen
OsterfingenRheinauRheinau
Eschenz
Marthalen
Eschenz
Marthalen
WaldshutWaldshut

Nieder- Niederweningen
weningen

Ravensburg
Ravensburg

Überlingen
Überlingen

Bludenz
Bludenz
Arlberg
Arlberg

Langen
Langena.A.
a.A.

N
- EN

St.Anton
St.Anton a.A.
a.A.

W a l eWnasl ee en s e e

Landeck-Zams

Einsiedeln
Oberägeri
Oberägeri Einsiedeln
Perlen GisikonFlums
GisikonFlums
Unterterzen
Unterterzen
Malbun
Malbun
Innerthal
Root
Innerthal
Root
Sattel- SattelFlumserberg
Flumserberg
Schruns
Schruns
Küssnacht
a.R.
Küssnacht
a.R. Aegeri Aegeri
Emmen Emmen
Arth- Arth- Sattel Sattel
Sihl Sihl
ücke
Emmenbrücke
Rigi
Rigi
MaschgenMaschgenMostelberg
Goldau
Mostelberg
Kulm KulmGoldau
kamm
kamm
Sargans
Sargans
GlarusGlarus
Oberiberg
Oberiberg
Meggen Meggen
Wangs
Wangs
Schwyz
Rigi
Rigi Schwyz
BadBad
Ragaz
Ragaz
riens Kriens
Rotenflue
Rotenflue
Horw
Horw Weggis
Weggis
Scheidegg
Scheidegg
Maienfeld
Maienfeld
KlöntalKlöntal
Schwanden
GL GL
Schwanden
Hoch-Ybrig
BrunnenRickenbach
V i e r w aVl ide-r w a l dBrunnen
RickenbachHoch-Ybrig
Weisstannen
Weisstannen
Vitznau Vitznau
nterlaken
Luzern–Interlaken
Morschach
St.Antönien
Morschach
St.Antönien
Illgau Illgau
Schiers
S
Schiers
S
Pfäfers
Pfäfers
ess Express
stättes
r st äe tet eTreib
r s e e Treib
Muotathal
Muotathal
HergiswilHergiswil
Vorsiez
Vorsiez PizolPizol
Stoos Stoos
Seelisberg
Seelisberg
Landquart
Landquart
us Pilatus
Beckenried
Beckenried
Stans Stans
Braunwald
Braunwald
hstad
Alpnachstad
Stockhütte
Stockhütte
ä ä
Küblis
Küblis
Bisisthal
Bisisthal
tt tt
Klewenalp
Klewenalp
Madrisa
Madrisa
i g ai g a
u u
Elm Elm
LinthalLinthal
NiederrickenNiederrickenStanserhorn
Stanserhorn
Vättis
Vättis
Flüelen
Flüelen
bach
Wirzweli Wirzwelibach
IsenthalIsenthal
en Sarnen

Perlen

Luzern
Luzern

lle di

lle di

St.Moritz
St.Moritz

Juf Juf

Mesocco
Mesocco
RossaRossa

a ia
gli gl
g ae g a
B r eB r
Va l Va l

g

g

a

a

cin

sol

Me

Me

lle

Mals/Malles
r

Va

g

r

g

Va

BerninaExpress
Express
Bernina

AAddddaa

Brusio
Brusio

ia

ia

Tirano
Tirano

Edolo
Edolo

V aVl at let lel il lni an a

A d dAad d a

TA
I TI A
L IL AI A

Lugano
Lugano

Varese
Varese

Poschiavo
Poschiavo

Bernina
Express
Bernina
Express
BusBus

Porlezza
Porlezza

Campione
Campione
San Salvatore
Ponte Ponte
MonteMonte
San Salvatore
Tresa LTresa
a g oL a g o
d
i
L
u
g
a
n
o
Generoso
di Lugano
Generoso
Vetta Vetta

CantelloCantelloGaggiolo
Gaggiolo

Bernina
PizPiz
Bernina

GronoGrono

Tesserete
Tesserete
Lamone
Lamone
Miglieglia
MonteMonte
Miglieglia
Brè Brè

Morcote
Morcote
Capo-CapoPorto Porto
lago lago
Ceresio
Ceresio
Mendrisio
Mendrisio
Arcisate
Arcisate
StabioStabio

Passodel
delBernina
Bernina
Passo
2328
2328
mm

OspizioBernina
Bernina
Ospizio
AlpGrüm
Grüm
Alp

oo

Spruga Spruga

Laveno-LavenoMombello
Mombello
Stresa Stresa

Bormio

Corvatsch
Corvatsch
Furtschellas
Furtschellas
Diavolezza
Diavolezza

Malojapass
Malojapass
1815
1815
m m

Stilfserjoch/
Stilfserjoch/
Stelvio

SS
p pö öl l

Bernina
Bernina
Diavolezza
Diavolezza

Surlej
Surlej

Soglio
Soglio
Castasegna
Castasegna
Promontogno
Promontogno

Mergoscia
Mergoscia
e OVnasl leer nOonnsee r n o n e Ponte
Cimetta
Va l l
Ponte Cimetta

PallanzaPallanza

Livigno
Livigno

Chiavenna
Chiavenna

sol

cin

MoeM
s ao e s a

lle

BiascaBiasca

Gotthard
Panorama
Gotthard
Panorama
Express
Express

Luino Luino

Silvaplana
Silvaplana
Maria
SilsSils
Maria

Müstair

Zuoz
Zuoz

Pontresina
Pontresina

Julierpass
Julierpass
2284
2284
m m

Bivio
Bivio

2149m
m
2149

Sta.Maria
Sta.Maria
i
VV aa
ll M ü s t a

Bever
Samedan Bever
Samedan

Av Av
er er
s s

aa
Fuorn Pass dal Fuorn
IlIlFuorn
Pass dal Fuorn

SSp pö öl l

v
ia v
h ia
s cc h
P oo s
l
V aa l P
V

a

o
n

o

v

ti

eni

e

a
v al Verzasc
e V

na

n

eni

L

L

ti

e

Valle Cal
anca

Bl

e

e

a
Val Verzasc

n

E E

Brail
Brail

nn

S-charl
S-charl

pp

I n Inn/nE/ nE n

Celerina
Celerina
Nair
PizPiz
Nair

Bl

ll

ll

a

a

Bosco/Gurin Cevio Cevio
Bosco/Gurin
Va
Va
ll
ll
Cerentino
Cerentino
e
e
M
Brione Brione
M
Cimalmotto
Cimalmotto

Lago Lago
M a g g iM
o raeg g i o r e

Albulapass
Albulapass
2312
2312
m m

Preda
Preda

EE nn

aa
rr
kk

tal

tal

ien

ien

Saf

ia

a

e

ez

zi
Va

Va

Va

Va

Sonogno
Sonogno

e

Bergün/
Bergün/
Bravuogn
Bravuogn

Savognin
Savognin

Splügenpass
Splügenpass
2113 m
2113 m

di
PassoPasso
di
S.Bernadino
S.Bernadino
2065 m2065 m

ll

oo
NN a a t t i i

Albula
Albula

Brolla Brolla
Cardada
Cardada
Bellinzona
Bellinzona
IntragnaIntragna
Orselina
Orselina
Giubiasco
Verdasio i
Giubiasco
Verdasio
Locarno
Locarno
li
l
l
l
Camedo
a
Camedo
a ov
Cadenazzo
schbergen
ov
Cadenazzo
n
AsconaAscona Magadino
nt Cent
V i g e z zVoi g e z z o
Magadino
le Valle
Ce
Val
Rivera-Bironico
Alpe FoppaRivera-Bironico
Alpe Foppa
Brissago
Brissago
Ranzo Ranzo
CeneriCeneri
Domodossola
Domodossola
Indemini
Pino- Pino- Indemini
Bogno
Tronzano
Bogno
Tronzano

e di Iselle di
queraTrasquera

Glacier
Express
Glacier
Express

Splügen
Splügen

Valle Cal
anca

Rhoneglet

Vals Vals

Zernez
Zernez

n
n g
g a
a d
d i
i n
n

h
sc

e

h

r

sc

e

al

al

Rhoneglet

Via Mala

Thalkirch
Thalkirch
Andeer
Andeer

Tiefencastel
Tiefencastel

Ramosch

Sent
Sent

Scuol-Tarasp
Scuol-Tarasp
Sagliains
Sagliains
Susch
Susch

Filisur
Filisur
Via Mala

ZillisZillis

S.Bernardino
S.Bernardino
Acquarossa
Acquarossa

Fusio FusioT i c i n oT i c i n o

M a g g i aM a g g i a

hg

lit

lit

Faido Faido

Bignasco
Bignasco

To c e

Thusis
Thusis

Safien
Safien

H i n tHe irnr theerirnh e i n

V e r z a sVce ar z a s c a

To c e

n

Furka

t
tt
Bedretto
Bedretto
Ambrì- Ambrìre
re
V a l B e Vd a l B e d
Piotta Piotta

on/
ione

m

ina ina
Gre Gre

Ulrichen Ulrichen

Binn

Lu

Gemsstock
Gemsstock

sNufenenpass
s
Nufenenpass
m
2478 m 2478 m
o
RotG
ten Rotten
d Bellwald
San Carlo
San Carlo
Fürgangen
gen
Ernen

non

n

Vrin Vrin

Oberalppass
Oberalppass
Andermatt
Andermatt
Gütsch Gütsch
Realp

m

Motta
Motta
Naluns
Naluns
Ftan
Ftan

Piz
PizBuin
Buin

schg

Göschenen
Göschenen

Passo del
Passo del
Lucomagno
Gotthard/San
GottardoLucomagno
Gotthard/San
Gottardo
1916 m 1916 m
Gletsch Gletsch Passo delPasso del
Olivone
Olivone
S.GottardoAirolo Airolo
S.Gottardo
OberwaldOberwald
2108
m 2108 m
Furka
Furka
Glacier Express
er Express
o
to

Münster VS
er VS

Lu

esc

Disentis/Mustér
Disentis/Mustér

ml

a
a
elv selv
r
Su
Obersaxen
Obersaxen

Oberalppass
Oberalppass
SedrunSedrun
2044 m 2044 m

Realp

Furkapass
Furkapass
2431 m 2431 m
Grimselpass
Grimselpass
Furka
2164 m
2164 m

rs

Vereina/
Vereina/
Veraina
Veraina

mle

as

as

Aare

Su

Do

H

H

hwarzwalddGuttannen
Guttannen
p

Laax Laax
Ilanz
n
V o r d eV rorrhdeei rnr h e i Ilanz

Glacier Glacier
ExpressExpress

Val
ValSinestra
Sinestra

Klosters
Platz
Klosters
Platz

Do

Engelberg
Engelberg
öckalp Stöckalp
Reuss Reuss
Trübsee Trübsee
n Lungern
JochpassJochpass
Panorama
GotthardGotthard
Panorama
Melchsee- Titlis
MelchseeTitlis Express Express
Frutt
Frutt
Twing
Planplatten
Planplatten
Sustenpass
Sustenpass
Hasliberg
Reuti
asliberg
Reuti
gen
2224 m 2224 m
Innertkirchen
Innertkirchen
WassenWassen

Parsenn
Parsenn

Weissfluh
Weissfluh
Sch
S ac nh fai ngfgi g g
-Dorf
-Dorf
Reichenau
Reichenau
Davos
Davos
Rhäzüns
Rhäzüns
ChurChur-Platz
-Platz
VersamVersamFlüelaFlüelawalden
Feldis/ walden
Feldis/
Safien
Safien
pass
pass
Arosa
Arosa
Veulden
Veulden
JakobsJakobs2383
2383
mm
Parpaner
Parpaner
horn
horn
Heidbüel
Heidbüel
Rothorn
Rothorn
Lenzerheide/
Lenzerheide/
Lai Lai
Dischma
Sertig Dischma
Sertig

ErstfeldErstfeld

Saf

Ristis

P aPr as resnenn n

Chur
Chur

Crap Crap
Sogn Sogn
Gion GionFlimsFlims

Nauders
Nauders
Martina

r

Ristis

r

FlüeliRanft

Aare

L i n t hL i n t h

Altdorf AltdorfHaldi Haldi
Klausenpass
Klausenpass
Schattdorf
Schattdorf 1948 m 1948 m

P

Flüeliiswil
Ranft

P

ftal

nftal

rn

er

e

SachselnSachseln

Kajetansbrücke
Kajetansbrücke
Samnaun
Samnaun

Menaggio
Menaggio

Lago
Lago
d i CdoimCoo m o

Muggio
Muggio
Canzo
Canzo
AssoAsso

Chiasso
Chiasso

Lecco
Lecco

Como
Como

Mode of transport
Meios de transporte

Albate-Camerlata
Albate-Camerlata

Trens

Railways
Ônibus

Buses
Teleféricos

Cable cars
Barcos

Boats

Edição: 12.2021Version: 12.2021
Due to
lack
of space indicar
not all lines
Subject
to change.
Por falta de espaço,
não
é possível
todasare
asindicated.
linhas. Sujeito
a alterações.

Arona Arona

Bergamo
Bergamo
Gallarate
| Malpensa
| Venezia
| Firenze
| Roma
| Torino
Gallarate
MilanoMilano
| Malpensa
| Venezia
| Firenze
| Roma
| Torino

1: 600 000

1: 600 000

0

0
10

1020

Brescia
Brescia

2030 km

30 km

STS-GB-L-22-en ©© swisst
s w i s s topo
o p o ©© OpenSt
O p e n S tree
re etM
t Map
ap ©
© SB
S BB/C
B / CFF/F
F F / FFS
F S 12/2021
1 2 / 2 0 2 1 Basis
B a s i s 007/2
7 / 202
0 211 w
www.t
w w. trafimage.
r a fi m a g e .ch
c h Map:
M a p : ev
e voq/geO
o q / g e Ops/Imag
p s / I m a gic
i coo
STS-GB-L-22-pg

ruggSeebrugg

München
München

Conteúdo.
Para chegar tranquilo 		
a Suíça.
Viagem de avião.
Viagem de trem.
Viagem de trem a partir da Alemanha.
Viagem de trem a partir da Áustria.
Viagem de trem a partir da Franca.
Viagem de trem a partir da Itália.

7
7
8
9
10
11

Informações gerais.
Bom saber: viajem sem complicações.
Variedade de produtos Swiss Travel System.
Valores 2022 em CHF.
Eurail/Interrail.
Swiss Travel Pass comparado ao
Eurail/Interrail.
Mais bilhetes e passes.

13
14
14
15
16
18

Grand Train Tour 			
of Switzerland.
Todos os sucessos em uma rota.
Sugestões de viagem.

20
21

Trens panorâmicos premium.
Bernina Express.
Glacier Express.
GoldenPass Panoramic.
Gotthard Panorama Express.
Luzern–Interlaken Express.

24
26
28
30
32

Excursões de montanha.
Glacier 3000 – o cume da
Golden Pass Line.
Gornergrat – a melhor vista do Matterhorn.
Jungfraujoch – Top of Europe.
Rigi – a “Rainha das Montanhas”.
Schilthorn – Piz Gloria.
Ferrovia Brienz Rothorn.
CabriO Stanserhorn.
Grindelwald-First – Top of Adventure.
Harder Kulm – Top of Interlaken.

4

Manual de vendas.  
Conteúdo.

36
38
40
42
44
47
48
49
50

Matterhorn glacier paradise
(Palacio das Geleiras).
Monte Generoso, Capolago.
Pilatus.
Rochers-de-Naye.
Rothorn, Zermatt.
Schynige Platte – Top of Swiss Tradition.
Stoos – o funicular mais íngreme do mundo.
Sunnegga, Zermatt.
Titlis.

51
52
53
54
55
56
57
58
59

Rotas cênicas.
Cruzeiros no Lago de Lucerna.
BLS RegioExpress Lötschberger.
Cruzeiros BLS no Lago Thun e Lago Brienz.
Domodossola – Ilhas Brissago de trem e barco.
Palm Express.
Rota de ônibus pelos passes
dos Alpes Centrais.
Treno Gottardo.
Ferrovia Vigezzina-Centovalli.
Voralpen-Express.

62
65
66
67
68
69
70
71
72

Rotas temáticas.
Kambly: viagem de ida e volta.
Trem do Queijo.
Trem do Chocolate.

75
76
77

Passes regionais.
Passe regional Oberland Bernês.
Passe regional Lago de Genebra-Alpes.
Passe Tell – Suíça Central.

79
80
81

Serviços.
Bagagem e bagagem de voo.
Resumo dos produtos de bagagem.
Serviços na estação.
Serviços no trem.
Informações para viajantes com mobilidade reduzida.
Safer Travel – segurança com a bagagem.
Aplicativo Swiss Travel Guide.
Fique bem informado.
Sobre nós.
Responsáveis dos mercados.

84
85
86
87
88
88
89
90
91
91
Mais informações na página 90

Conteúdo.  
Manual de vendas.

5

Para chegar tranquilo à
Suíça.

EuroCity no Lavaux, Região do Lago de Genebra

Viagem de avião.
Os principais aeroportos da Suíça estão perfeitamente conectados à rede de transporte público do país. A viagem
de e para o aeroporto é coberta por todos os bilhetes do Swiss Travel System.

Mais informações sobre os aeroportos da Suíça:
Aeroporto de Zurique: flughafen-zuerich.ch
Aeroporto de Genebra: gva.ch
Aeroporto de Basileia: euroairport.com

Aeronave da SWISS sobrevoando os Alpes

Viagem de trem.
Conectada no coração da Europa: grande quantidade de conexões de trem conectam a Suíça diariamente com seus vizinhos. Seja de
Amsterdã, Praga, Budapeste, Graz, Paris, Veneza ou Hamburgo, os trens levam os viajantes diretamente aos pontos turísticos suíços. E
ainda mais, oferecem espaço amplo para maior conforto, instalações para aproveitar refeições e um leque de serviços a bordo. Nada de
restrições de bagagem e longo tempo de espera. Portanto, os clientes podem passar para o modo “relaxar” já no momento da partida.
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Viagem de trem a partir da Alemanha.
Além do Intercity-Express (ICE), também os trens Intercity (IC) e o Eurocity (EC) chegam diretamente no centro de
Basileia, Berna, Chur, Interlaken, Lucerna, Lugano e Zurique desde a Alemania. Esses trens permitem aos viajantes viajar para Zurique para Basileia mesmo durante o descanso noturno.
Tempo de viagem

Kiel

10 h
5 h 10 min
9h
3h
3 h 30 min
6 h 25 min

Hamburg
NEDERLAND

Conexões noturnas diretas
Amsterdam–Basel–Zürich
Hamburg–Basel–Zürich
Berlin–Basel–Zürich

LUXEMBOURG

Mainz

Leipzig

Frankfurt
Mannheim
Stuttgart

FRANCE

Classes de viagem
1ª e 2ª classe

POLSKA

DEUTSCHLAND

Karlsruhe

Horários on-line
bahn.de, sbb.ch

Variedade de bilhetes ICE, IC/EC
Tarifa econômica (pré-venda: 180 dias antes da data de partida)
■ Flexibilidade total (escolha livre entre ICE, IC/EC)

Dortmund
Köln

Hannover

B asi s 06/201 9

Münster
Düsseldorf

BELGIE
BELGIQUE

Serviços ICE
Acessível para 1ª e 2ª classes
■ Restaurante e/ou minibar no trem
■ Wi-fi gratuito/entretenimento a bordo através do portal ICE na
Alemanha e na Suíça, tomadas elétricas na poltrona.
■ Áreas especiais: crianças e vagões silenciosos
Acessível exclusivamente na 1ª classe
■ Serviço de bordo no assento
■ Acesso às salas da DB (não se aplica aos bilhetes supersaver)

Berlin

Amsterdam

ČESKO

Nürnberg

München
Singen
ÖSTERREICH
Lindau
St.Gallen
Zürich
Chur
Luzern
Bern
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Conexões diretas
Berlin – Frankfurt – Basel SBB – Interlaken Ost
Dortmund  /  Köln– Mannheim – Basel SBB
Hamburg–Frankfurt –Basel SBB – Zürich– Chur
Stuttgart – Singen – Zürich
München–Lindau – Zürich
Frankfurt – Basel SBB – Luzern – Lugano

Os bilhetes de IC/EC só podem ser usados nesses trens (é possível
mudar para os trens ICE mediante taxa adicional)
■ Reserva de assento não está inclusa, mas disponível e recomendada (inclusa na 1ª classe)
Tarifa saver (pré-venda: 180 dias antes da data de partida)
■ Tarifas econômica e super econômica (não permitem remarcação
nem cancelamento)
■ Válida unicamente na data e no trem marcado
■ Não pode ser combinado com outras promoções
■ Oferta limitada de bilhetes super econômicos
■ Reserva de assento não está inclusa, mas recomendada
■

Informação sobre o Nightjet
Tarifas noturnas padrão e econômica disponíveis, ambas vinculadas a um trem específico
Reserva
Nos dias de viagem válidos, os titulares do
Swiss Travel Pass (Flex) precisam apenas de
um bilhete até a fronteira suíça (Basel Bad
Bf, Schaffhausen, St. Margrethen).
mystsnet.com/wheretobuy

ICE 4 no Lago Thun, Oberland Bernês
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Viagem de trem a partir da Áustria.

Praha

LUXEMBOURG

ČESKO
DEUTSCHLAND

Basel St.Gallen Bregenz

Conexões noturnas diretas
Wien–Linz–Zürich
Graz–Leoben–Zürich
Zagreb–Feldkirch–Zürich
Budapest–Wien–Zürich
Praha–Feldkirch–Zürich
Horários on-line
oebb.at, sbb.ch
Classes de viagem
Primeira Classe e Business (1ª classe), Classe Econômica (2ª classe)
Serviços Railjet
Acessível para 1ª e 2ª classes
■ Bistrô a bordo
■ Wi-fi gratuito, portal Railnet a bordo, tomadas elétricas na poltrona
■ Áreas especiais: vagões silenciosos/cinema para crianças no vagão
familiar
Acessível exclusivamente na 1ª classe
■ Serviço de bordo no assento
■ Tomada elétrica individual no assento
Acessível exclusivamente na Business Class
■ Drinque de boas-vindas
■ Mais de 100 jornais e revistas digitais
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Bern
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Linz

FRANCE
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Tempo de viagem
7 h 50 min
5 h 25 min
3 h 35 min
1 h 50 min
9 h 35 min

STS-INT-Anreise-A-CZ-H-HR-SLO-XXS-20 © Ope n Stre etMa p

Conexões diretas
Wien–Genève
Zürich–Salzburg
Innsbruck–Zürich
Bregenz–Zürich
Graz–Zürich

B a s i s 0 4 /2 0 2 0

No conforto dos trens Railjet ou Eurocity, os passageiros chegam em Zurique todos os dias, em intervalos de duas
horas. Conexões precisas com todas as regiões suíças são garantidas. E, melhor ainda: o Nighjet liga Viena a Zurique no modo “não perturbe”, por assim dizer.

Variedade de bilhetes Railjet
Tarifa econômica (pré-venda: 180 dias antes da data de partida)
■ Flexibilidade total (livre escolha do trem)
■ Reserva de assento não está inclusa, mas disponível e recomendada (inclusa na 1ª classe)
Tarifa saver (pré-venda: 180 dias antes da data de partida)
■ Bilhetes “Sparschiene”
■ Válida unicamente na data e no trem marcado
■ Não pode ser combinado com outras promoções
■ Oferta limitada de bilhetes com tarifa econômica
■ Reserva de assento exigida e não inclusa (pagamento separado
dependendo do trem)

Reserva
Nos dias de viagem válidos, os titulares do
Swiss Travel Pass (Flex), precisam apenas
de um bilhete até a fronteira suíça (Buchs
SG/St. Margrethen).
mystsnet.com/wheretobuy

Railjet no Lago Walensee, St. Gallen

Para chegar tranquilo à Suíça.  Manual de vendas.
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Viagem de trem a partir da França.
Com três classes de serviço disponíveis, os passageiros chegam às cidades suíças mais de 20 vezes por dia a
bordo do TGV Lyria – rápido e direto.
STS-INT-Anreise-F-XXS-22.pdf

1

30.07.21

11:17

LUXEMBOURG

Nürnberg
Strasbourg
FRANCE

DEUTSCHLAND

Mulhouse

Basel

Dijon

Horários on-line
Tgv-lyria.com, sbb.ch

Zürich

Bern
Lausanne
Genève

Classes de viagem
Business 1ère e Standard 1ère (1ª classe), Standard
(2a classe)
Serviços TGV Lyria
Acessível exclusivamente para Business 1ère e Standard 1ère
■ Wi-fi gratuito em todos os trens
■ Vagão bar
■ Tripulação com padrão de qualidade suíço-francesa
Acessível exclusivamente para Business 1ère e Standard 1ère
■ Acesso ao Salon SNCF Grand Voyageur em Paris Gare de Lyon
Acessível exclusivamente para a Business 1ère
■ Drinque de boas-vindas, refeição e bebidas gratuitas inclusas, servidas no assento
■ Zona silenciosa
Variedade de bilhetes TGV Lyria
Tarifa econômica (pré-venda: 180 dias antes da data de partida)
■ Flexibilidade total (livre escolha do trem na data e rota selecionada)
■ Reserva de assento inclusa (somente para o trem reservado)
■ Tarifa padrão disponível nas três classes de serviço

TGV Lyiria sobre a ponte em Aare, Olten

10
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Lyon

Bellinzona
Lugano
I TA L I A

B asi s 07/2021

Paris

© S B B /C F F / F FS 07/2021

Tempo de viagem
3 h 05 min
3 h 10 min
3 h 40 min
3 h 55 min
4 h 05 min
3 h 45 min (Só em julho e agosto)

STS-INT-Anreise-F-XXS-22 © O penS treet M ap

Conexões diretas
Paris – Basel
Paris – Genève
Paris – Lausanne via Jura
Paris – Lausanne via Genève
Paris – Zürich
Marseille–Genève

Tarifa saver (pré-venda: 180 dias antes da data de partida)
■ Flexibilidade parcial nas classes Standard e Standard 1ère (remarcação possível mediante taxa extra)
■ Oferta sem flexibilidade disponível apenas na classe padrão (valida
apenas na data e no trem reservados)
■ Reserva de assento exigida e inclusa.
■ Não pode ser combinado com outras promoções
■ Oferta limitada de bilhetes com tarifa econômica
Nota:
Os passageiros devem embarcar no trem até dois minutos antes da
partida programada.
Reserva
O TGV Lyria oferece ofertas atrativas para conexoes entre Franca e
Suica. Esses tíquetes, chamados globais, também incluem reserva
de assento. mystsnet.com/wheretobuy

Viagem de trem a partir da Itália.
Graças as numerosas conexões diarias a Suíça fica a um pulo da Itália. Chegar pelo EuroCity, através do maciço
alpino, é incrivelmente confortável e rápido.
STS-INT-Anreise-I-XXS-22.pdf

Tempo de viagem
4 h 15 min
3 h 05 min
4h
3 h 20 min
1 h 20 min
3 h 30 min
3 h 15 min
6 h 10 min
7h
5 h 20 min
6h

Serviços EuroCity
Acessível para 1ª e 2ª classes
■ Restaurante a bordo e tomada no assento
■ Wifi gratuito e compartimentos familiais SBB nos trens (só nos trens
SBB)
Acessível exclusivamente na 1ª classe
■ Servico no assento, classe executiva e areas de silencio (só nos
trens SBB Giruno)
Variedade de bilhetes EuroCity
Tarifa econômica (pré-venda: 180 dias antes da data de partida)
■ Válida unicamente na data e no trem marcado
■ Reserva de assento exigida e inclusa

Zürich
Luzern

Montreux

Genève

Brig

Domodossola

Bellinzona

© S B B / C FF/ FFS 07/ 2021

Lausanne

B a s is 07/ 2021

ÖSTERREICH

Bern

I TA L I A

Lugano
Como
Milano

Torino

Horários on-line
trenitalia.com, sbb.ch
Classes de viagem
1ª e 2ª classe

11:14

DEUTSCHLAND

Basel

FRANCE

30.07.21

Genova

Vicenza

Verona
Piacenza
Parma
Modena

Venezia

Bologna

STS-INT-Anreise-I-XXS-22 © O p e nS tre et Ma p

Conexões diretas
Milano–Basel
Milano–Bern
Milano–Genève
Milano–Lausanne
Milano–Lugano
Milano–Luzern
Milano–Zürich
Venezia–Zürich
Venezia–Genève
Genova–Zürich
Bologna–Zürich

1

Tarifa econômica: Smart e Smart 2
Preço com desconto assinado que oferecera diferentes níveis de
preços
■ Smart: pré-venda entre 180 e 7 dias antes da data de embarque,
válida apenas na data e no trem reservado. Não admite reembolso
nem devolução
■ Smart 2: pré-venda entre 180 e 3 dias antes da data de embarque,
remarcação flexível (data e/ou trem) mediante possível taxa (diferença para o valor do bilhete regular)
■ Não disponível em todas as rotas. Reserva de assento exigida e
inclusa. Não pode ser combinado com outras promoções
■

Reserva
Os viajantes com bilhete do Swiss Travel Sistem tem direito a descontos na classe econômica para serviços de longa distancia para
Itália. São necessários bilhetes globais com a reserva de assento
inclusa. mystsnet.com/wheretobuy

EuroCity no Lavaux, Região do Lago de Genebra

Para chegar tranquilo à Suíça.  Manual de vendas.
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Informações gerais.

Passageiros no aeroporto de Zurique

Bom saber: Viaje sem complicações.
As informações básicas a seguir ajudarão a entender como funciona o transporte público na Suíça e a tomar as
decisões certas durante o planejamento da viagem.
Rede de transporte público
A rede de transporte público suíça inclui mais de 29 mil quilômetros
de ferrovias, estradas e hidrovias. A mais densa do mundo.
Horários coordenados
Em estações fronteiriças e aeroportos, a conexão de trens e ônibus
permite uma viagem sem interrupções. As conexões estão garantidas em todos os lugares. Onde não houver serviço de trem disponível, a viagem continua de ônibus, barco o até mesmo em trem de
montanha. Conexões são simples e fáceis de fazer em toda Suíça.

Reserva de assento
■ Na Suíça, a maioria dos trens não exige reserva de assento. Os
trens que oferecem a opção de reserva estão marcados com uma
“R” nos horários em sbb.ch
■ Nos trens panorâmicos que exigem reserva de assento, estas
devem ser feitas com a maior antecedência possível.
■ Grupos: As reservas para grupos de 10 pessoas o mais podem ser
solicitadas gratuitamente no gruppen.servicecenter@sbb.ch
Sinalizações e anúncios em autofalantes no trem notificam os passageiros sobre as reservas de assento.

Horários com intervalos regulares
Os trens sempre partem no mesmo minuto cada hora. As conexões
principais entre cidades funcionam cada meia hora. Nos principais
hubs os trens chegam cada meia hora. As conexões com ônibus e
barcos estão perfeitamente coordenadas com esses horários. A listagem completa de horários está disponível em sbb.ch

Taxa extra
Os trens nacionais InterCity ou InterRegio não cobram taxa extra
dentro da Suíça. Os trens panorâmicos como o Glacier Express ou o
Bernina Express, assim como algumas linhas de ônibus (Palm
Express), geralmente cobram uma taxa e/ou exigem reserva de
assento.

Categorias de trem
■ Os trens InterCity (IC) conectam as grandes cidades sem paradas
intermediarias.
■ Os trens InterRegio (IR) e RegioExpress (RE) conectam as cidades
de médio porte na Suíça. Os trens regionais operam em todas as
estações intermediarias, além de oferecer aceso a todas as ramificações da rede.
■ A maioria das grandes cidades conta com suas próprias redes ferroviárias suburbanas (“S-Bahn”). Esse trens, marcados com a letra
“S”, operam de forma otimizada nas áreas urbanas e suburbanas e
com alta frequência de horários.

Informação sobre o trafego ferroviário
A informação sobre a situação real do transito e possíveis interrupções na rede ferroviária esta disponível as 24 horas via sbb.ch/
en/166

1ª classe: viagem confortável
Aqueles que apreciam um pouco de luxo podem viajar na primeira classe Os vagões da primeira classe oferecem
comodidades adicionais como poltronas mais
amplas, maior espaço para as pernas e tomadas elétricas. Além disso, os passageiros
da primeira classe se beneficiam dos
vagões silenciosos e de ambientes de
trabalho. Os barcos suíços também
oferecem opções em primeira e
segunda classe. A primeira classe
geralmente está localizada no andar
superior, que oferece uma vista privilegiada da paisagem.

Segurança no transporte público
O transporte público na Suíça é muito seguro. Uma equipe de segurança é responsável por mostrar presença e garantir a segurança
dos passageiros. Ofensas criminais acontecem muito raramente. O
delito mais comum é viajar sem ter um bilhete válido. No entanto,
recomenda-se aos passageiros seguir as precauções habituais contra pequenos delitos (p. 88).
Informações sobre as medidas relativas ao Coronavírus
As atualizações sobre as restrições no transporte
publico vinculadas ao coronavírus podem ser
consultadas aqui: mystsnet.com/corona

1ª classe do Glacier Express

Informações gerais.  Manual de vendas.
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Variedade de produtos Swiss Travel System.
Os bilhetes e passes do Swiss Travel System são a chave para a rede de transporte público na Suíça. Se adaptam
a todas as necessidades e garantem viagens praticamente ilimitadas de trem, ônibus e barco, com só um bilhete.

Swiss Travel Pass e Swiss Travel Pass Flex
Cobertura: viagens ilimitadas de trem, ônibus e barco, incluindo
trens panorâmicos premium e transporte público em mais de 90
cidades. Validade: 3, 4, 6, 8 ou 15 dias consecutivos, ou livremente
selecionáveis dentro de um mês (Flex). Bônus: 50% de desconto na
maioria das excursões de montanha e entrada gratuita em mais de
500 museus em todo o país. Descontos: jovens viajantes com até
25 anos de idade recebem 30% de desconto no valor normal do
Swiss Travel Pass.
O Swiss Travel Pass e o Swiss Travel Pass Flex também estão disponíveis na forma de bilhete eletrônico.
Swiss Half Fare Card
Cobertura: desconto de até 50% em viagens na área de validade
dos passes do Swiss Travel System. Validade: 1 mês.
Swiss Family Card
Cobertura: cartão familiar gratuito complementário aos bilhetes do
Swiss Travel System. Crianças de 6 a 16 anos de idade viajam gratuitamente quando acompanhadas por pelo menos um dos pais
com bilhete válido do Swiss Travel System. Crianças não acompanhadas por um dos pais recebem desconto de 50% em toda a variedade de produtos Swiss Travel System.

Bilhete eletrônico do Swiss Travel Pass

Reserva
mystsnet.com/wheretobuy
Mais informações sobre a linha de produtos Swiss Travel System em
mystsnet.com/swisstravelpass

Valores 2022 em CHF.
Swiss Travel Pass

2ª classe

1ª classe

Swiss Travel Pass Youth1)

2ª classe

1ª classe

3 dias

CHF 232

CHF 369

3 dias

CHF 164

CHF 260

4 dias

CHF 281

CHF 447

4 dias

CHF 199

CHF 315

6 dias

CHF 359

CHF 570

6 dias

CHF 254

CHF 402

8 dias

CHF 389

CHF 617

8 dias

CHF 276

CHF 436

15 dias

CHF 429

CHF 675

15 dias

CHF 307

CHF 479

Swiss Travel Pass Flex

2ª classe

1ª classe

Swiss Travel Pass Flex Youth1)

2ª classe

1ª classe

3 dias em 1 mês

CHF 267

CHF 424

3 dias em 1 mês

CHF 189

CHF 299

4 dias em 1 mês

CHF 323

CHF 514

4 dias em 1 mês

CHF 229

CHF 362

6 dias em 1 mês

CHF 384

CHF 610

6 dias em 1 mês

CHF 272

CHF 430

8 dias em 1 mês

CHF 409

CHF 649

8 dias em 1 mês

CHF 290

CHF 459

15 dias em 1 mês

CHF 449

CHF 706

15 dias em 1 mês

CHF 321

CHF 501

Swiss Family Card2)

Swiss Half Fare Card
1 mês

CHF 120

1 mês

grátis

Todos os valores incluem comissões segundo contrato Todos os preços são valores mínimos de venda. Caso estes valores mínimos não sejam respeitados, o STS AG se reserva o direito de tomar as
medidas cabíveis.
1) Válido para jovens passageiros menores de 25 anos (30% de desconto)
2) Viagens gratuitas para crianças de 6 a 16 anos incompletos, quando estiverem acompanhados por pelo menos um dos pais com um bilhete Swiss Travel System válido. Menores de 6 anos viajan
gratis. Não é necessário um Swiss Family Card
Crianças entre 6 e 16 anos que não viajem acompanhados por um dos pais têm direito a 50% de desconto sobre o valor facial do Swiss Travel Pass ou Swiss Travel Pass Flex.
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Eurail/Interrail.
Embarque em Praga, desembarque em Zurique – fácil. É assim viajar de trem na Europa. E os melhores bilhetes
para explorar cada destino são os passes Interrail e Eurail. Assim, nada vai atrapalhar uma incrível jornada por
30 países.
Condições de viaje para Eurail/Interrail
O Interrail Global Pass é ideal para pessoas com residência permanente em um país europeu. O bilhete correspondente para viajantes
com residência permanente fora da Europa é o Eurail Global Pass.

Interrail One Country Pass
O One Country Pass é uma oferta flexível por 3, 4, 5, 6 ou 8 dias de
validade dentro de um mês em um país europeu selecionado, com a
Suíça entre os países selecionáveis.

Cobertura do Global Pass
Cobertura na Suíça
■ Viagens ilimitadas na maioria das linhas ferroviárias
■ 50% de desconto em alguns lagos
■ 25% de desconto em algumas excursões de montanha
■ Disponível na 1ª e 2ª classe
■ Descontos para jovens viajantes e idosos
■ Máximo 2 crianças entre 4 e 12 anos viajam grátis com cada adulto

Reserva de assento
A reserva de assento não está inclusa nos passes Eurail e Interrail.
Por uma pequena taxa, as reservas de assentos garantem uma poltrona confortável em rotas bem frequentadas. Principalmente os
trens de alta velocidade, os trens internacionais e os trens noturnos
exigem reserva de assento. Para conexões regionais e de curta distância, a reserva de assento geralmente não é necessária.

Cobertura na Europa
■ Viagens ilimitadas em 30 países europeus

Mais informações sobre os passes Eurail/Interrail em
mystsnet.com/eurail

Validade
Flexpass por 4, 5 ou 7 dias em um mês
■ Flexpass por 10 ou 15 dias em dois meses
■ 15 ou 22 dias e 1, 2 ou 3 meses consecutivos
■

Passageiros viajando com o Eurail Pass

Informações gerais.  Manual de vendas.
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Swiss Travel Pass comparado ao Eurail/Interrail.
As tabelas a seguir mostram os descontos concedidos aos titulares dos diferentes passes do transporte público
suíço.

Trens panorâmicos premium

Swiss Travel Pass

Eurail1)/Interrail2)

Bernina Express3)
Chur / St. Moritz – Poschiavo – Tirano

100%

100%

Glacier Express
Zermatt – Visp / Brig – Chur – Davos / St. Moritz

100%

100%

GoldenPass Panoramic / GoldenPass Belle Époque3)
Montreux – Zweisimmen

100%

100%

Gotthard Panorama
Luzern–barco–Flüelen
Arth-Goldau – Flüelen – Bellinzona – Lugano

100%
100%

  50%
100%

Luzern–Interlaken Express
Luzern – Brünig – Interlaken Ost 100%

100%

100%

Excursões de montanha

Swiss Travel Pass

Eurail1)/Interrail2)

Glacier 3000

  50%

  25%

Gornergrat

  50%

  –

Jungfraujoch

  25%

  25%

Montanha Rigi

100%

  50%

Schilthorn

  50%

  25%

Brienzer Rothorn

  50%

  –

CabriO Stanserhorn

100%

  25%

Grindelwald First

  50%

  25%

Harder Kulm

  50%

  25%

Matterhorn glacier paradise

  50%

  –

Monte Generoso

  50%

  –

Pilatus

  50%

  50%

Rochers-de-Naye
Montreux – Haut-de-Caux
Haut-de-Caux – Rochers-de-Naye

100%
  50%

  –
  –

Rothorn, Zermatt

  50%

  –

Schynige Platte

  50%

  25%

Stoos

100%

  –

Sunnegga, Zermatt

  50%

  –

Titlis

  50%

  25%

Rotas cênicas

Swiss Travel Pass

Eurail1)/Interrail2)

Cruzeiros BLS no Lago Thun e Lago Brienz

100 %4)

100 %4)

BLS Regio Express Lötschberger

100%

100%

Rota dos passes dos Alpes Centrais em ônibus

100%

100%

Domodossola – Ilhas Brissago de trem e barco

100% trem e barco5)

100 % trem5)

Cruzeiros no Lago de Lucerna

100 %4)

  50 %4)

Palm Express

100%

  –

Treno Gottardo

100%

100%

Ferrovia Vigezzina-Centovalli

100%

100%

Voralpen-Express
St. Gallen – Luzern

100%

100%

Express3)
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Serviços públicos de hidrovias

Swiss Travel Pass

Eurail1)/Interrail2)

BLS – Lagos Thun e Brienz

100%

100%

BSG – Lago Biel

100%

  50%

CGN – Lago de Genebra

100%

  50%

LNM – Lago Neuchâtel/Murten

100%

  50%

SBS – Lago Constança (do lado suíço)

100%

  50%

SGH – Lago Hallwil

100%

  –

SGV – Lago de Lucerna

100%

  50%

SGZ – Lago

100%

  –

SNL – Lago de Lugano

100%

  –

URh – Untersee (Lago Constança inferior) e Rin (Kreuzlingen – Schaffhausen)

100%

  50%

ZSG – Lago de Zurique

100%

  50%

Outras linhas de transporte público

Swiss Travel Pass

Eurail1)/Interrail2)

Todas as linhas de ônibus suíças

100%

  –

Beatenbucht – Beatenberg

100%

  –

Interlaken Ost – Grindelwald / Lauterbrunnen / Wengen

100%

  25%

Lauterbrunnen / Stechelberg – Mürren

100%

  25%

Ligerz – Prêles

100%

  25%

Linthal – Braunwald

100%

  –

Lugano – Ponte Tresa

100%

  –

Meiringen – Innertkirchen

100%

  –

Raron – Unterbäch

100%

  –

Sierre – Crans-Montana

100%

  –

St-Imier – Mont-Soleil

  50%

  25%

Stöckalp – Melchsee-Frutt

  50%

  25%

Zürich HB – Sihlwald / Uetliberg

100%

  –

Redes de transporte público urbano

Swiss Travel Pass

Eurail1)/Interrail2)

Transporte público em mais de 90 cidades suíças (por exemplo, Basileia, Berna,
Genebra, Lausanne, Lucerna, Lugano, Zurique)

100%

  –

1)

Disponível apenas para residentes permanentes fora da Europa
Disponível apenas para residentes permanente na Europa
Para alguns trens/ofertas é necessário o pagamento de taxa/suplementos. As taxas não estão inclusas no valor do passe
4) Valido para todos os barcos programados. Descontos para travessias especiais mediante solicitação
5) O acesso as Ilhas Brissago não estão inclusas
2)
3)

Informações gerais.  Manual de vendas.
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Mais bilhetes e passes.

Bilhetes ponto a ponto
Para viagens de ida ou volta ou ainda ida e volta: esses são os bilhetes
padrão para uma rota específica, na classe selecionada. Os titulares
de um Swiss Half Fare Card têm direito a um desconto de até 50%.
Bilhetes super econômicos
Os bilhetes super econômicos estão disponíveis na 1ª e 2ª classe em
várias linhas de trem suíças e outras linhas de transporte público.
São válidos apenas para a data de viagem marcada e para a conexão de transporte público selecionada (vinculada a um trem específico). Oferta sujeita a disponibilidade. Os passageiros recebem até
70% de desconto para as tarifas padrão e reduzidas* (*por exemplo,
com o Swiss Half Fare Card). Se aplicam regras especiais. Os bilhetes super econômicos não aceitam mudanças nem reembolsos.
sbb.ch/en/supersaver-tickets
Passe de viagem de 1 dia
O passe de viagem de 1 dia pode ser comprado também em combinação com um Swiss Half Fare Card. É o bilhete ideal para um dia
de viagens em trem, ônibus e barco. Também pode ser utilizado no
transporte público da maioria das áreas urbanas e suburbanas da
Suíça. O passe de viagem de 1 dia está disponível em 1ª e 2ª classes. Usando um passe Saver Day os clientes aproveitam uma tarifa
ainda mais conveniente. Quanto mais cedo o passe Saver Day for
adquirido, menor será o valor.
sbb.ch/spartageskarte
Bilhetes para grupos
Com este bilhete, os grupos de 10 pessoas ou mais viajam de
maneira econômica no transporte público, com até 30% de desconto. Os diferentes tipos de bilhetes de grupo estão disponíveis em
1ª e 2ª classes.
■ Viagens de ida, volta ou de ida e volta
■ Os titulares de um Swiss Half Fare Card têm direito a um desconto
de até 50% na tarifa de grupo
Bilhetes para viagens regionais
Quando acompanhadas por um adulto titular de um bilhete válido,
crianças do 6º ao 16º aniversário viajam um dia na 2ª classe por CHF
16 e na 1ª classe por CHF 32. É preciso apenas um bilhete para viajar nas redes de diferentes companhias regionais de transporte.
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Passageiro na estação

As crianças viajam com preços reduzidos ou até gratuitamente.
Crianças de até 9 anos viajam gratuitamente. Crianças entre 6 e 16
pagam metade de tarifa ou qualquer outra tarifa mínima definida.
■

■

Junior travelcard e Co-travelcard para crianças:
Os passageiros sem um bilhete do Swiss Travel System podem
comprar um Junior Travelcard ou um Co-travelcard para crianças
por CHF 30 cada. Com esse cartão, os menores entre 6 e 16 anos
incompletos têm direito a viajar gratuitamente durante um ano,
sempre que estejam acompanhados dos pais ou outras pessoas.
Passe de 1 dia para crianças:
As crianças entre 6 e 16 anos incompletos, viajando acompanhadas por um adulto titular de um bilhete válido, podem viajar durante
um dia em 2ª classe por CFH 19 e na 1ª classe por CHF 33.

Grand Train Tour of
Switzerland.

GoldenPass Belle Époque sobre o Lago de Genebra

Todos os sucessos em uma rota.
Descubra todas as paisagens e pontos turísticos que a Suíça tem a oferecer a partir do conforto de um trem.
Assim como um parque temático, mas na vida real. O Grand Train Tour of Switzerland mescla as mais belas linhas
panorâmicas em uma rota única de 1.280 quilômetros. Cada etapa promete emocionantes aventuras ferroviárias,
paisagens de tirar o fôlego, vistas maravilhosas e inúmeras oportunidades de descoberta.

Seções da rota principal
BSL

GoldenPass
 3 ¾h

Basel

ZRH

Montreux – Visp – Zermatt
2½h

Rapperswil
Säntis

Luzern
Bern

Panorama Express Gotthard
5½h
Voralpen-Express
2¼h

Zweisimmen

St. Gallen – Schaffhausen –
Zürich
2½h

Stanserhorn
Flüelen
Brienzer
Rothorn
Titlis
Harder Kulm
Spiez
Interlaken
Schynige Platte
Andermatt
Jungfraujoch

Chur

St. Moritz

Brig

GVA

Visp

Locarno

Genève

Zermatt

Um tour rico em variedade
Não são apenas as maravilhosas viagens de trem que tornam Grand
Train Tour of Switzerland tão fascinante. O percurso por passes de
montanhas e muitos vales permite a combinação perfeita entre visitas às cidades e às regiões de montanha. Um grande número de
pontos turísticos e maravilhas naturais podem ser admirados, como
a Ponte da Capela em Lucerna, as Cataratas do Reno, próximo a
Schaffhausen ou o Matterhorn em Zermatt, para citar apenas alguns.
Além disso, excursões de montanha como Pilatus ou Jungfraujoch
podem ser facilmente incluídas no Grand Train Tour of Switzerland.
myGrandTrainTour Booklet
Nove carimbos individuais e únicos aguardam ser colecionados ao
longo do mais belo tour de trem da Suíça. O myGrandTrainTour
Booklet é mais do que uma lembrança do transporte público suíço:
também presenteia os viajantes com uma competição por prêmios e
muitas informações úteis sobre a viagem.
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Diavolezza

Corvatsch

Rochers-de-Naye

Zürich– Chur  1 ¼ h
St. Moritz – Lugano  4 h
Spiez – Brig  1 ¼ h
Brig – Domodossola – Locarno –
Bellinzona  3 ½ h

Muottas
Muragl

Piz Nair

Schilthorn

Gstaad

Montreux

Rigi

Pilatus

Domodossola

Rothorn
Gornergrat
Matterhorn

Lugano

Bellinzona

Tirano

Monte Brè
Monte
San Salvatore

Aplicativo Grand Train Tour of Switzerland
Gostaria de descobrir a Suíça inteira de trem? O aplicativo do Grand
Train Tour of Switzerland é o seu companheiro ideal de viagem. Oferece as seguintes funcionalidades:
■ Guia de viagem individual para as atrações imperdíveis do Grand
Train Tour of Switzerland
■ Notificações para os próximos pontos turísticos
■ Coleção de carimbos e prêmios
■ Presentes exclusivos e ótimos descontos com cupons digitais
■ Fatos curiosos e fascinantes a longo do percurso
■ Rastreamento dos locais visitados utilizando a funcionalidade “passei por aqui”
■ Disponível em diferentes línguas: Alemã, inglês, francês, chines
(tradicional e simplificado), coreano, japonês e tailandês
■ Informação de horários sobre as diferentes etapas do Grand Train
Tour of Switzerland

STS-P-GTT-XS-19 © swisstopo © SBB 04/2019

Bernina Express
6¾h
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St.Gallen

Zürich

Glacier Express
 7¾h

Viagens curtas

Stein
am Rhein

Schaffhausen

Zürich–Luzern – Interlaken
2¾h

Sugestões de viagem.
Várias sugestões de viagens ajudam a elaborar a rota do Grand Train Tour of Switzerland. Alguns passeios podem ser
explorados em apenas três dias. Pacotes com condições especiais para B2B estão disponíveis para todas as
viagens. As sugestões de viagem também podem ser experimentadas individualmente com o Swiss Travel Pass.

“Principais atrações”
Uma rota' destaques da Suíça – esta é a excursão “Principais atrações”. Leva os viajantes a
Interlaken, Lucerna, Montreux e Zermatt. Montanhas mundialmente famosas e vários pontos
turísticos aguardam para serem deliciosamente explorados. Obviamente, a viagem também
oferece muito charme: os viajantes desfrutam de vistas privilegiadas de geleiras, lagos azul-turquesa e do gado pastando nos campos – tudo do conforto total da poltrona do trem.
Destaques:
■ 5 etapas de viagem, a partir de 5 dias/4 noites
■ Passeios cênicos no Luzern–Interlaken Express, GoldenPass e Glacier Express.
■ Visitas a Zurique, Lucerna, Interlaken, Montreux, Zermatt e Chur
■ Pontos turísticos como a Ponte da Capela, a Região de Jungfrau, Lavaux, o Castelo de
Chillon, o Matterhorn e o desfiladeiro do Reno
■ Escolha entre 14 excursões de montanha, entre elas Titlis, Rigi, Pilatus, Jungfraujoch,
Schilthorn e Gornergrat

Luzern–Interlaken Express no Lago Brienz, Oberland Bernês

Mais informações sobre esta sugestão de viagem:
MySwitzerland.com/topattractionstour

“Geleiras e palmeiras”
Este passeio cumpre todas as promessas: começando nas regiões temperadas da Suíça, o
trem sobe a mais de 2 mil metros de altitude. Primeiro, geleiras imponentes se alternam a lagos
de montanhas cintilantes diante das enormes janelas que vão ao teto. Depois, o trem desce até
a Itália, onde os passageiros podem continuar para Lugano, de ônibus. Palmeiras, vinhedos e
temperaturas amenas dominam esse trecho. Perfeito para mergulhar em um pouco da “dolce
vita” italiana antes de pegar a histórica Linha Gotthard de volta a Zurique, no dia seguinte.
Destaques:
■ 4 etapas de viagem, a partir de 4 dias/3 noites
■ Paisagens cênicas ao longo das rotas panorâmicas Bernina e Gotthard
■ Visitas a Chur, St. Moritz, Lugano, Lucerna e Zurique
■ Atrações importantes como a Ferrovia Rética nomeada patrimônio da humanidade pela
UNESCO, com os viadutos Landwasser e Brusio, os Três Castelos de Bellinzona, também
patrimônios da UNESCO, e a Ponte da Capela
■ Escolha entre 10 excursões de montanha, entre elas Diavolezza, Monte Brè, Rigi e Stanserhorn

Bernina Express sobre a curva Montebello antes de passar pela
Geleira Morteratsch, Grisões

Mais informações sobre esta sugestão de viagem:
MySwitzerland.com/glacierspalmtrees
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“Inverno mágico”
Lagos congelados, neve fofa, geleiras majestosas: tudo isso garantido na excursão Inverno
Mágico. Começando em Lucerna, a viagem continua até Interlaken para finalmente chegar a
Zermatt, aos pés do famoso Matterhorn. Depois, os trens Glacier e Bernina Express levam
aos viajantes através do coração do inverno mágico suíço até St. Moritz. Atravessando paisagens que, durante os meses frios, só estão disponíveis para os viajantes ferroviários. Para
uma experiência de inverno inesquecível.
Destaques:
5 etapas de viagem, a partir de 5 dias/6 noites
■ Passeios cênicos no Luzern–Interlaken Express, Lötschberger, Glacier Express e Bernina Express.
■ Visitas a Lucerna, Interlaken, Zermatt, Chur, St. Moritz e Zurique
■ Pontos turísticos como a Ponte da Capela, a Região de Jungfrau, Matterhorn, o desfiladeiro
do Reno e o viaduto Landwasser
■ Escolha entre 12 excursões de montanha, entre elas Rigi, Jungfraujoch, o Matterhorn glacier
paradise, Diavolezza, etc.
■

Bernina Express no Lago Bianco, Grisões

Mais informações sobre esta sugestão de viagem:
MySwitzerland.com/wintermagic

Mais sugestões de viagens
■
■
■
■

“Original” – o Grand Train Tour of Switzerland completo/8 dias ou mais
“Clássica” – a rota mais famosa/7 dias ou mais
“Tesouros escondidos” – Suíça como um local/3 dias ou mais
“Águas deslumbrantes” – um passeio por lagos e rios/3 dias ou mais

Mais detalhes sobre as sugestões de viagem em MySwitzerland.com/grandtraintour
Informações gerais para todas as sugestões de viagem
■ Pontos inicial e final, locais de pernoite e direção da viagem podem ser selecionados livremente
■ Excursões de montanha e outros passeios podem ser combinados segundo a escolha do
viajante
■ Os passeios podem ser feitos individualmente com o Swiss Travel Pass (Flex)
■ Bilhetes personalizados para as seis rotas estão disponíveis para parceiros do sistema RailTicketing
■ As excursões estão disponíveis em formato de pacotes reserváveis para organizadores de
eventos/agentes ao RailTicketing via Railtour Suisse e Switzerland Travel Center (STC)

Voralpen-Express perto Steinerberg, Suíça Central

Informações mais detalhadas sobre o Grand Train Tour of Switzerland e download de material com logotipo e imagens via
mystsnet.com/grandtraintour
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Trens panorâmicos
premium.

Bernina Express perto de Morteratsch Glacier, Grisões

Bernina Express.
Este trem panorâmico premium conecta o norte da Europa ao sul – viajando diretamente pelo Patrimônio Mundial
da UNESCO da Ferrovia Rética. Sem esforço algum, o trem vermelho vibrante domina todas as subidas e oferece
vistas incomparáveis de montanhas, geleiras e palmeiras.
Operação
Opera o ano inteiro entre Chur e St. Moritz, até Tirano. O Bernina
Express Bus atua entre Tirano e Lugano, de fevereiro a novembro
acordo a os horários

Basel
Zürich

Luzern

Neuchâtel

Instalações no trem
■ Grandes janelas panorâmicas na 1ª e 2ª classe
■ Espaço disponível para uma cadeira de rodas no Bernina Express e
um banheiro acessível na 1ª classe. Viajantes com redução de
mobilidade precisam de um bilhete de 2ª classe. Acompanhantes
precisam de bilhete de 1ª classe, exceto quando portador de cartão
de acompanhante
■ Para reservas, contate a Railservice pelo telefone +41 81 288 65 65
Serviços
■ Informações de rota via alto-falante
■ Info(t)rainment: guia turístico digital e individual Bernina Express
com áudio em alemão, inglês, italiano, francês, japonês e chinês
simplificado; download grátis para smartphone ou tablet
■ Serviço de refeições exclusivo para cada cliente. O cliente recebe
uma caixa do Bernina Express com corações de chocolate Lindt e
chá gelado 100% orgânico
Refeições
■ Não há vagões-restaurante nos trens Bernina Express
■ Petiscos, bebidas e suvenires disponíveis em todos os trens

Chur

Bern

Andermatt

Interlaken
Montreux

Lausanne

St.Gallen

Genève

St.Moritz

Brig

Locarno

Lugano

Reservas e taxas
Taxa de assento por pessoa e direção (obrigatória nos trem e ônibus). Taxa de reserva no Bernina Express (trem)
■ Temporada de inverno, 12 dez 2021–28 fev 2022: CHF 10 / 01 nov –
10 dez 2022: CHF 20
■ Média temporada, 01 mar–31 mai/01–31 out 2022: CHF 24
■ Temporada de verão, 01 jun–30 set 2022: CHF 26
Mais informações
■ Passaporte necessário para atravessar a fronteira com a Itália
■ De St. Moritz e Tirano, vagões panorâmicos são adicionados regularmente aos trens regionais a uma taxa reduzida de CHF 5

Horários temporada de inverno (12 dez 2021–13 maio 2022 e 31 out–10 dez 2022)

Trem

Lugano – Tirano – St. Moritz / Chur
9751)

951

Chur

Ônibus 59502)

saída 08.32

Lugano

saída

St. Moritz

saída

16.14

Tirano

cheg

Tirano

cheg 12.49

18.39

Trem

Ônibus

59512)

10.00
13.00
9721)

Tirano

saída 10.07

Tirano

saída 14.20

St. Moritz

saída 12.35

Lugano

cheg 17.30

Chur

cheg

952
14.24

18.20

Horários na temporada de verão (14 de maio a 31 de out de 2022)
Chur / St. Moritz – Tirano – Lugano
Trem

971

Lugano – Tirano – St. Moritz / Chur
951

973

975

Chur

saída

St. Moritz

saída 09.17

Tirano

cheg 11.32 12.49 15.31 17.59 18.39

Ônibus

08.32

955
13.33

13.17

16.14

59512)

Ônibus 59502)
Lugano

saída

Tirano

cheg

Trem

Lugano

cheg

17.30

Chur

dez 2021–02 jan 2022, 15 abr–13 maio 2022, 07 dez–10 dez 2022
Quintas a Domingos: 4–26 mar 2022, Quintas a Domingos: 31 mar–24 abr 2022 e 03–27 nov 2022; diário 28 abr–30 out 2022
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974

952

976

cheg 12.39

14.20

24

972

cheg

saída

2)

13,00
950

saída 08.06 10.06 13.17 14.24 16.06

Tirano

1) 26

10.00

Tirano
St.Moritz

Poschiavo

Tirano

Zermatt

Mais links
mystsnet.com/berninaexpress, berninaexpress.ch

Chur / St. Moritz – Tirano – Lugano

Davos

12.35 15.45

18.25
18.20

Destaques da rota.

Viaduto Landwasser.
O Viaduto Landwasser, com 65 metros de altura, fica um pouco antes da aldeia de Filisur e é a
construção de ponte mais espetacular da Linha Albula, entre Filisur e St.Moritz. O viaduto foi
construído com pedra natural e tem comprimento de 142 metros. Ele atravessa o vale inexplorado de Landwasser, em uma curva ousada – mergulhando direto em um túnel.

RhB, Patrimônio Mundial da UNESCO.
Desde julho de 2008, as Ferrovias Réticas na região Albula/Bernina foram nomeadas como
Patrimônio Mundial da UNESCO. A rota da ferrovia entre Thusis (Grisões, Suíça) e Tirano (Valtellina, Itália) é um exemplo excelente da inovação tecnológica no desenvolvimento de uma
região montanhosa. Como trata-se da travessia alpina mais alta da Europa' também é uma
das rotas ferroviárias mais espetaculares do mundo.

Geleiras Bernina.
Três geleiras impressionantes estão entre os destaques da viagem. Na curva Montebello, revela-se
a vista da Geleira Morteratsch. A travessia aberta da passagem Bernina a 2.253 metros acima do
nível do mar, com uma vista para a Geleira Cambrena, é uma experiência memorável. O Alp Grüm
é um dos poucos hotéis/restaurantes acessíveis apenas de trem ou a pé. Durante uma parada
fotográfica, os viajantes aproveitaram a magnifica vista do Glaciar Palú e do Maciço Bernina.

Lago di Poschiavo.
O lago foi represado por um deslizamento de rochas pré-histórico. Entretanto, não há represa
artificial no vale, apenas um reservatório de água no extremo sul, que ajuda a controlar o
escoamento de água. Viaduto Circular Brusio. Em Valposchiavo, os trilhos do trem Bernina
Express abraçam as margens do lago.

Viaduto circular Brusio.
O viaduto circular é o destaque mais memorável ao longo da linha Bernina. Abaixo de Brusio, o
Bernina Express viaja por um cinturão altitudinal completo, em um circuito duplo de aproximadamente 100 metros de diâmetro cada um – sem um único túnel. O plano da rota aberta sobre o viaduto permite apreciar essa obra-prima da tecnologia ferroviária – e um panorama de tirar o fôlego.

Bernina Express Bus.
Entre fevereiro e novembro a rota do Bernina Express pode ser estendida abordo do Bernina
Express Bus, que aguarda em Tirano. Através do encantador Vale Valtellina, a viagem continua em direção Sondrio, Morbegno e o idílico Lago de Como, antes de chegar ao Lago de
Lugano e retornar à Suíça. A parada final é Lugano, o centro cultural do Ticino. Claro que é
possível aproveitar esse maravilhoso percurso de ônibus também na direção contraria.
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Glacier Express.
Despenhadeiros profundos, passagens altas, montanhas impressionantes, lagos cintilantes, aldeias idílicas, 291
pontes e 91 túneis: em aproximadamente oito horas, o Glacier Express oferece tudo isso – e muito mais. Esse
clássico entre os trens panorâmicos suíços nunca deixou de encantar seus passageiros em mais de 90 anos.
Operação
Inverno: 11 dez 2021– 13 mai 2022, verão: 14 abr– 23 out 2022
Instalações no trem
■ Vagões panorâmicos na 1ª e 2ª classe e Excellence Class (com
mesas e ar condicionado)
■ Tomada elétrica em cada mesa, proteção solar nos vidros do teto e
as janelas das portas de entrada podem ser abertas.
■ Um espaço disponível para cadeira de rodas no Glacier Express e um
banheiro acessível na 1ª classe. Reserva no balcão da estação ou com
uma agência de viagens – o mais tardar 24 horas antes de partir
Serviços
■ Informações turísticas via fone de ouvido (idiomas: alemão, inglês,
italiano, francês, chinês e japonês); brochuras informativas e dois
canais de música disponíveis
■ Moderno sistema de informação ao passageiro com entretenimento
integrado (alemão, francês, inglês, italiano, japonês, coreano e tailandês)
■ É possível obter um certificado Glacier Express com a apresentação do bilhete nas estações de Zermatt, Andermatt e St. Moritz
Refeições
■ 1ª e 2ª classe: almoço servido no assento, refeição de três pratos
CHF 47, menu do dia CHF 34 e à la carte
■ Excellence Class: Refeição de 7 pratos, maridagem com vinhos e
refrescos incluso

Basel
Zürich

St.Gallen

Luzern

Neuchâtel

Chur

Bern
Interlaken
Montreux

Lausanne
Genève

Andermatt

Brig

St.Moritz

Locarno
Lugano

Zermatt

Reservas e taxas
■ Taxa por pessoa e trecho (reserva necessária):
– 11 dez 2021–13 maio 2022: trajeto longo CHF 39, trajeto curto
CHF 29
– 14 mai–24 out 2022: trajeto longo CHF 49, trajeto curto CHF 39
■ Excellence Class (11 dez 2021 – 23 out 2022, exceto 21 mar – 08 abr
2022) taxa extra sobre o bilhete de 1ª classe: CHF 420. É necessária reserva de assento para cada passageiro na Excellence Class,
incluindo crianças de 0 a 16 anos. Tarifa: Bilhete de 1ª classe mais
reserva de assento. Valores sujeitos a alterações
Mais informações
Os trajetos curtos são: St. Moritz–Chur–St. Moritz/Chur–Andermatt–
Chur/Brig–Zermatt–Brig
■ Cães não são permitidos no Glacier Express
■

Mais links
mystsnet.com/glacierexpress, glacierexpress.ch
Horários temporada de inverno (11 dez 2021–13 maio 2022)
Zermatt – Davos / St. Moritz
Trem

St. Moritz / Davos – Zermatt

902

9042)

Trem

923

9252)
09.48

Zermatt

saída

08.52

09.52

St. Moritz

saída

08.51

Brig

saída

10.18

11.18

Filisur1)

saída

09.49

10.48

Andermatt

cheg/part

11.46 / 11.54

12.46 / 12.54

Chur

cheg/part

10.54 / 11.05

11.54/ 12.16

Chur

cheg/part

14.24 / 14.34

15.24 / 15.34

Andermatt

cheg/part

13.52 / 13.54

14.52/ 14.54

Filisur1)

cheg

15.43

16.43

Brig

cheg

15.40

16.40

St. Moritz

cheg

16.37

17.37

Zermatt

cheg

17.10

18.10

Horários na temporada de verão (14 de maio a 23 de outubro de 2022)
Zermatt – Davos / St. Moritz
Trem
Zermatt

saída

St. Moritz / Davos – Zermatt

900

902

904

906

Trem

901

903

905

907

07.52

08.52

09.52

-

St. Moritz

saída

07.02

08.51

09.48

-

Brig

saída

09.18

10.18

11.18

14.18

Filisur1)

saída

08.01

09.49

10.48

Andermatt

cheg/part

10.46/ 10.54

11.46/ 11.54

12.46/ 12.54

15.46/ 15.54

Chur

saída

09.04/ 09.26

10.54/ 11.05

11.54/ 12.16

14.26

Chur

cheg/part

13.24

14.24/ 14.34

15.24/ 15.34

18.24/ 18.58

Andermatt

cheg/part

11.52/ 12.08

13.52/ 14.08

14.52/ 15.08

16.52/ 17.08

Filisur1)

cheg

-

15.43

16.43

20.01

Brig

cheg

13.40

15.40

16.40

18.40

St. Moritz

cheg

-

16.37

17.37

21.00

Zermatt

cheg

-

17.10

18.10

20.10

1) De/para Davos: Troca de/para os trens regionais em Filisur 2) 10 abr–13 mai 2022
Os trens Glacier Express não operam entre 24 out–10 dez 2022. A Excellence Class não está disponível entre 21 mar e 8 abr 2022.

26

Manual de vendas.  Trens panorâmicos premium.

Excellence Class: os assentos mais cobiçados da Suíça.
Entre St. Moritz e Zermatt, a Excellence Class leva os passageiros a uma viagem pelos sentidos: a medida que as
paisagens vão se alternando do lado de fora do trem, os passageiros são recebidos com champanhe e aperitivos,
seguidos por um requintado menu de 7 pratos acompanhado por vinhos especialmente selecionados. Isso faz da
nova Excellence Class um dos destaques turísticos mais exclusivos da Suíça.

Serviços e benefícios
■ Serviço de concierge exclusivo
■ Recepção e check in na frente do vagão Excellence
■ Transporte de bagagem (desde e até a plataforma/estação)
■ Tablet a bordo com informações e entretenimento
■ Assento na janela garantido, graças à poltrona ajustável em estilo
lounge
■ Bar exclusivo no vagão
Refeições inclusas
■ Prato de aperitivo Excellence Class incluindo drinque de boas-vindas
■ Almoço sazonal e regional com pratos de alta qualidade, incluindo
vinho
■ Chá da tarde com petiscos
■ Refrigerantes, água mineral e café
Ofertas adicionais (cobradas a parte)
■ Drinques
■ Adega com seleção de vinhos especiais
■ Oferta de licores de alta qualidade
Reserva para passageiros individuais
A reserva de assento na Excellence Class é obrigatória e pode ser
feita nas composições de trem 902/903/923. Os assentos na Excellence Class podem ser reservados pelos habituais sistemas de reservas do Glacier Express. O prazo de pré-reserva do Glacier Express
de 90 dias também se aplica à Excellence Class.

Vagão panorâmico da Excellence Class: todos os assentos são equipados com mesas e tablets

Reserva de grupos
Pedidos para reservas de grupos podem ser direcionados para:
Railservice
Bahnhofstrasse 25 CH-7001 Chur
Telefone: +41 81 288 65 25
info@glacierexpress.ch
Termos e condições gerais se aplicam:
glacierexpress.ch/gtc
Bilhete e taxa
A taxa extra para a Excellence Class é de CHF 420 por assento e é
cobrada juntamente à reserva. Os assentos da Excellence Class
estão disponíveis para os titulares de um bilhete de primeira classe
durante toda a rota, de St. Moritz a Zermatt ou Zermatt a St. Moritz.
A taxa da reserva de assento é adicionada ao valor do bilhete de 1ª
classe.
Preço e programação sujeitos a alterações.

Prato principal do menu da Excellence Class
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GoldenPass Panoramic.
A janela do trem funciona como tela de cinema gigante: No Lago de Genebra, vinhedos encantadores e castelos
impressionantes se revezam com a paisagem montanhosa, típica da Suíça. No GoldenPass Panoramic, essa experiência completa exige apenas um único trem. Cinema ao vivo em sua melhor versão.
Operação
■ Funcionamento o ano inteiro
■ Saídas cada hora a partir de Montreux e Zweisimmen com horários
padronizados e paradas de manhã até a noite

Basel
Zürich

Neuchâtel

Instalações no trem
■ Vagões panorâmicos na 1ª e 2ª classe
■ Todos os trens GoldenPass Panoramic oferecem piso rebaixado e
banheiro acessível para cadeiras de rodas. Reservas de assento
não estão disponíveis na área para cadeiras de rodas. O Rail Center
SBB, em Brig, deve ser notificado sobre o transporte de passageiros com mobilidade reduzida
■ Com intervalos irregulares, alguns trens oferecem vagões VIP com
vista frontal, igual à do maquinista. Durante a semana (segunda a
sexta), esses assentos premium podem ser reservados mediante
pagamento de uma taxa ao pessoal do trem. Existem quatro serviços nos sábados e domingos com assentos VIP vista frente que
podem ser reservados online na loja virtual mob.ch – até sete dias
antes da data de viagem
Serviços
Por enquanto, não há disponibilidade de serviço de refeições a bordo
para passageiros individuais. Grupos de 10 pessoas ou mais podem
reservar o serviço de refeição servido no assento via
goldenpass@mob.ch

Bern

Luzern
Chur
Interlaken

Lausanne
Genève

Zweisimmen
Montreux
Brig

Zermatt
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Andermatt
St.Moritz

Locarno
Lugano

Reservas e taxas
■ Não é necessária reserva de assento – apenas bilhete válido
■ Reserva de assento para viajantes individuais recomendada, mas
não obrigatória, taxa: CHF 9. Reserva de assentos disponível no
mob.ch; a mudança de horário para o ano seguinte é sempre feita
em dezembro
■ Para grupos de 10 ou mais pessoas: é necessária reserva de
assento sujeita a taxa de CHF 7, por pessoa. Alocação de assentos
para grupos na 2ª classe: 9 dias antes do embarque; na 1ª classe:
na estação sob responsabilidade do pessoal do trem. Contato:
goldenpass@mob.ch ou telefone +41 (0)21 989 81 51
Mais informações
mystsnet.com/goldenpasspanoramic
mob.ch

GoldenPass Panoramic em Schönried, Oberland Bernês

St.Gallen

GoldenPass Belle Époque.
Uma viagem dos sonhos ao luxo dos anos 30, testemunha do primeiro trem de luxo que usou o sistema métrico, o
Golden Mountain Pullman Express, unindo Montreux e Zweisimmen. Este trem da Belle Époque, recriado ao estilo
do Orient Express, incendeia os corações dos passageiros durante o passeio agradável nas exuberantes cadeiras
estofadas. Os bilhetes do Swiss Travel System são validos sem taxa adicional.
Operação
■ Opera o ano inteiro, com horários e paradas consistentes
■ Duas frequências diárias com saídas de Montreux (9h50 e 14h50) e
de Zweisimmen (12h02 e 17h02)
Instalações no trem
■ Vagões Belle Époque na 1ª e 2ª classe
■ Vagão de madeira tipo chalé na 2ª classe
■ Acesso com piso rebaixado para viajantes com mobilidade reduzida disponível apenas nos vagões de passageiros padrão, na 2ª
classe. Os vagões Belle Époque e tipo chalé não contam com
acesso para cadeira de rodas
Serviços
Por enquanto, não há disponibilidade de serviços a bordo para passageiros individuais. Grupos de 10 pessoas ou mais podem reservar
antecipadamente o serviço de refeição servido no assento em
goldenpass@mob.ch

Basel
Zürich

Neuchâtel

Bern

Luzern
Chur
Interlaken

Lausanne
Genève

Zweisimmen
Montreux
Brig

Zermatt

St.Gallen

Andermatt
St.Moritz

Locarno
Lugano

Contato:
goldenpass@mob.ch ou telefone +41 (0)21 989 81 51

Reservas e taxas
■ Não existem taxas adicionais obrigatórias, somente o bilhete válido.
■ As reservas para passageiros individuais estão disponíveis por CHF 9
e são recomendadas (devido ao número limitado de assentos) mas
não são obrigatórias; disponíveis a traves do site mob.ch já que os
horários mudam em Dezembro para todo o calendário anual.
■ Para grupos de 10 ou mais pessoas: é necessária reserva de
assento sujeita a taxa de CHF 7, por pessoa. Alocação de assentos
para grupos na 1ª e 2ª classe: 9 dias antes da data de partida

GoldenPass Belle Époque sobre Montreux, Região do Lago de Genebra
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Gotthard Panorama Express.
Quando a viagem vira aventura, os viajantes experimentam a história no Gotthard Panorama Express.
Uma viagem pessoal de trem e barco entre a Suíça Central e o Ticino.

Operação
Opera de 15 abr–16 out 2022, todas terças-feiras a domingos,
incluindo feriados nacionais

Basel
Zürich

Instalações do trem e do barco
■ Trem: conta com panorâmicos no padrão de 1ª classe. As janelas do
vagão de fotografia, localizado no meio do trem, podem ser abertas
■ Barco: barco a vapor histórico ou embarcação moderna a motor,
dependendo da temporada
■ Todos os barcos têm acessibilidade a cadeiras de rodas; nenhuma
reserva é necessária. A acessibilidade para cadeiras de rodas no trem
panorâmico deve ser reservada pelo centro de atendimento para pessoas com necessidades especiais da SBB (consulte a página 88)
Serviços
■ Guia turístico multilíngue no trem panorâmico
■ A viagem entre Flüelen e Bellinzona é enriquecida com várias encenações e apresentações sobre a história da linha ferroviária de Gotthard
■ O “Gotthard Panorama Express Travel Guide” fornece informações
detalhadas sobre pontos turísticos ao longo da rota, além dos muitos mitos de Gotthard (alemão, inglês, francês e italiano)
Refeições
■ O almoço pode ser comprado no restaurante do barco
■ Reserva de mesa recomendada para viajantes individuais
+41 (0)41 367 67 67, info@lakelucerne.ch (antes das 15h do dia
anterior a viagem); para grupos, é necessário reservar com antecedência e escolher o menu para todas as pessoas, +41 (0)41 367 66 16,
gruppen@lakelucerne.ch (antecedência de 10 dias como mínimo)
■ Bebidas, lanches e pratos frios podem ser servidos no assento
do trem

Gotthard Panorama Express
Luzern–barco–Flüelen–Gotthard–Lugano

Andermatt

Brig

Lugano

Mais informações
Os bilhetes devem ser emitidos como segue: Luzern–"em barco"–
Flüelen pode ser reservado em 1ª ou 2ª classe
Mais links
mystsnet.com/gopex
sbb.ch/gotthard-panorama-express

Trem panorâmico de 1a classe

Lucerna

14.47

saída

Vitznau

cheg

13.48

14.091

13.11

saída

Brunnen

cheg

12.47

13.55

cheg

Flüelen

saída

12.00

Trem 3092

14.091

saída

Flüelen

cheg

11.352

14.57

cheg

Göschenen

saída

10.59

15.14

cheg

Airolo

saída

10.42

16.122

cheg

Bellinzona

saída

09.481

16.412

cheg

Lugano

saída

09.181
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St.Moritz

Reservas e taxas
■ Além do bilhete na 1ª classe para a rota completa do trem, se aplicará uma taxa geral para o trem panorâmico nas seções entre Arth-Goldau/Flüelen e Bellinzona/Lugano
■ A taxa é cobrada junto com a reserva de assento
■ Taxa por pessoa: CHF 16
■ Os passageiros com bilhete ou passe de 2ªclasse deverão trocar de
classe para as seções nas rotas correspondentes
■ Não há reserva de assento disponível no barco; escolha livre de
assentos

saída

Trem panorâmico de 1a classe

Chur

Bellinzona

Zermatt

13.401

30

Montreux

Genève

Trem 3093

Trem 3093

Interlaken

Lausanne

Rota 18

12.10

Flüelen

Bern

cheg

11.12

Arth-Goldau

Temporada: 15 abr–16 out 2022
Terças a domingos, incluindo feriados nacionais

Barco a vapor ou embarcação a motor
saída

Rigi

Gotthard Panorama Express (apenas o de trem)
Arth–Goldau–Gotthard–Lugano

Temporada: 15 abr–16 out 2022
Terças a domingos, incluindo feriados nacionais
Rota 13

Luzern

Neuchâtel

St.Gallen

Trem 3092

Arth-Goldau

cheg

12.002,3

saída

Flüelen

cheg

11.352

14.57

cheg

Göschenen

saída

10.59

15.14

cheg

Airolo

saída

10.42

16.122

cheg

Bellinzona

saída

09.481

16.412

cheg

Lugano

saída

09.181

¹ Parada só para embarque
2 Parada só para descer
3 Saída no trem de roda dentada para Rigi 12.08

O foco no cliente.
No Gotthard Panorama Express a hospitalidade é prioridade – pessoal e individualmente. As experiencias adicionais no trem fazem de essa viagem panorâmica um destaque inesquecível.

A equipe do Gotthard Panorama Express.
Nossa equipe Gotthard Panorama Express é composta por guias de viagem, uma equipe de serviço de refeições e a tripulação do trem. Todos os dias, damos tudo de nós para deixar nossos
hóspedes confortáveis.

Guias de viagem.
Nossa equipe de guias de viagem multilíngues oferece serviço aos clientes durante a viagem.
Adoramos o intercambio multicultural com passageiros de todo o mundo. Guia-los pela fantástica rota, destacar as vistas mais importantes e dividir com eles informação fascinante é a
nossa vocação e a nossa paixão – Sua guia de viagem.

Equipe de serviço de refeições.
Os viajantes sentam-se e desfrutam das nossas deliciosas especialidades do Ticino e dos
vinhos selecionados enquanto admiram a vista panorâmica. Se eles preferem um pequeno
lanche entre as refeições ou gostam de provar um prato de enchidos e queijos ao estilo
Ticino, temos o prazer de servi-los diretamente no assento – O seu comissário.

Maquinista.
Temos muito orgulho em usar as nossas habilidades de condução para “encenar” a rota panorâmica para nossos passageiros. Conduzir uma locomotiva requer mais do que apenas habilidade técnica: também requer experiência e instinto. A rota de montanha com seus gradientes
íngremes e condições climáticas variadas aumenta o desafio. Curiosamente, a condução lenta exige
a maior atenção do motorista. É a 8 km/h que um motorista mostra sua coragem – Seu maquinista.

Atendente de passageiros.
O que mais gosto no Gotthard Panorama express é o vagão foto. Se encontra no meio do
trem é o acesso é livre para todos os passageiros durante toda a viagem. As janelas de este
vagão podem abrir para tirar as melhores fotos da jornada. Através da janela aberta, os passageiros podem olhar de perto o túnel Gotthard: não existe nada entre eles e uma viagem no
tempo para a época de construcao do túnel – O seu atendente de passageiros.
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Luzern–Interlaken Express.
A jornada é a própria recompensa: o passeio no Luzern–Interlaken Express conecta dois destinos mundialmente
famosos e chega ao fim mais rápido do que se gostaria – graças ao panorama montanhoso, aos lagos azul-turquesa e às inúmeras cachoeiras que preenchem os cenários pelo caminho.
Operação
Funcionamento o ano inteiro

Base l
Zür ich

Instalações no trem
■ Janelas panorâmicas na 1ª e 2ª classe
■ Seis espaços para cadeiras de rodas disponíveis e um banheiro
acessível
Refeições
Restaurante à la carte “Bistrô”
Reservas e taxas
■ Não há cobrança de taxas, apenas um bilhete válido
■ Reserva de assento recomendada, mas não obrigatória; taxa de
reserva por pessoa e sentido da viagem:
01 jan – 14 mai 2022
CHF 10
15 mai– 30 out 2022
CHF 14
31 out – 31 mai 2022
CHF 10

Neuch âtel

Bern

Luzern

Interlaken
Lausann e

Montreux

Genèv e

Bri g
Zermatt

Horários
Interlaken Ost–Luzern
A cada hora, das 07h04 às 20h04
Luzern–Interlaken Ost
A cada hora, das 06h06 às 21h06
Mais links
mystsnet.com/liex
zentralbahn.ch/en/interlaken-express

Luzern–Interlaken Express no Lago Lungern, na Suíça Central
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St.Gallen

Chur
Andermat t
St.M oritz

Locarno
Lugano

Destaques da rota.

Cinco lagos em apenas duas horas.
Poucas outras rotas passam por todos esses lagos: depois de sair
de Lucerna, o Lago de Lucerna e o Lago Alpnach aparecem à
esquerda, seguidos pelo Lago Sarnen e o idílico Lungern. Durante a
última meia hora do passeio de trem, a rota segue ao longo do Lago
Brienz, destacando seu brilho azul-turquesa. A viagem termina em
Interlaken, situada entre os Lagos Brienz e Thun.

Bistro: um restaurante móvel à la carte.
Café da manhã, cardápios de almoço que mudam constantemente e
especialidades culinárias temáticas: a equipe do restaurante oferece
tudo o que os famintos passageiros desejarem.

Foxtrail “Hermes” – com Zentralbahn.
Foxtrail é uma divertida aventura recreativa para amigos e famílias
interessados em novas experiências. No jogo, uma raposa vagueia
pelo trem, deixa suas trilhas nas belas paisagens suíças e permite
que seus rastreadores redescubram o interior do país e o mundo ferroviário. Aqueles que desejam pegar duro no pé – ou nas patas – da
fera astuta têm de usar seus cérebros, criatividade e poder de observação. A engenhosa aventura em grupo contribui para uma viagem
perfeita de um dia a todos os participantes.
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Excursões de
montanha.

Caminhada de montanha no Schynige Platte, Oberland Bernës

Glacier 3000 – o cume da Golden Pass Line.
Uma montanha imperdível na região do Lago Genebra. A subida por teleférico até 3.000 metros de altitude leva apenas
15 minutos. A vista panorâmica de tirar o fôlego para Matterhorn, Mont-Blanc e Jungfrau atrai os visitantes para o topo,
assim como o Peak Walk by Tissot – a única ponte suspensa do mundo que liga dois picos de montanha.
Operação
Opera o ano inteiro, exceto durante o período de manutenção – mais
informações no site do Glacier 3000
Destaques da montanha
■ Peak Walk por Tissot – primeira passarela suspensa conectando
dois picos
■ Alpine Coaster – o tobogã mais alto da Europa (apenas durante os
meses de verão)
■ Passeios de trenó puxado por cães, ônibus de neve (mediante solicitação)
Chegada
■ Gstaad é a estação de conexão no GoldenPass Line. Postbus de
Gstaad ou Les Diablerets a Col du Pillon e, em seguida, teleférico
para a estacão de montanha Glacier 3000
■ Opera diariamente em intervalos de 20 minutos, das 09h00 às
16h30
■ Tempo de viagem até o cume: 15 minutos
Refeições, hospedagem e compras
■ Dois restaurantes no cume, com vista panorâmica privilegiada dos
picos alpinos
■ Para grupos: Restaurante “Botta”, com 300 lugares, terraço com
bar e moderna infraestrutura para reuniões
■ Loja de relógios e suvenires a 3 mil metros de altitude
Bilhetes, reservas e taxas
■ Desconto de 50% com os Swiss Travel Pass (Flex) e Swiss Half
Fare Card; desconto de 25% com Eurail/Interrail

Peak Walk por Tissot, Glacier 3000, Vaud
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Basel
Zürich

Luzern

Neuchâtel
Bern
Lausanne
Genève

St.Gallen

Gstaad

Chur
Interlaken

Andermatt
St.Moritz

Montreux

Brig
Glacier
3000 Zermatt

Locarno
Lugano

Horários
glacier3000.ch/en/information/operating-hours-and-installations
Mais links
mystsnet.com/glacier3000
glacier3000.ch

Destaques da montanha.
Peak Walk por Tissot.
Caminhar pela Peak Walk por Tissot – uma ponte suspensa de 107 metros de comprimento
– é uma aventura por si só. Esta ponte suspensa – única no mundo – conecta
dois picos de montanha No caminho, os visitantes se maravilham com nada menos que 24
picos de mais de 4.000 metros, entre eles Eiger, Mönch, Jungfrau, Matterhorn e Mont Blanc.

Gôndola panorâmica.
A geleira 3000 é uma das geleiras mais acessíveis da Suíça. A gôndola panorâmica pode
transportar até 125 pessoas de 1.500 a 3.000 metros de altitude de uma vez. O passeio
leva apenas 15 minutos – é a rapidez com que os visitantes chegam a esta geleira suíça.

Gstaad – conectando o GoldenPass Line.
Confortável e com lindas vistas para o Glacier 3000: no trem GoldenPass para Gstaad e
depois de ônibus em apenas 30 minutos até a estação do teleférico. Assim, até a chegada se transforma em uma grande experiência. Aliás, armários estão disponíveis para a
bagagem na estação de Gstaad.

Atividades em alturas elevadas.
Esta montanha acena com inúmeras aventuras ao ar livre. Muitas atividades, como o
Peak Walk, o View Point, o teleférico Ice Express e o Fun Park (trenós na neve o ano
todo), bem como o Glacier Walk, estão incluídos no bilhete do teleférico.

Destaques únicos.
A experiência na montanha pode ser personalizada adicionando mais atividades: passeio
de trenó puxado por cães – uma aventura singular em uma corrida de 400 metros; Alpine
Coaster – a montanha-russa mais alta da Europa (somente no verão); ou um passeio de
ônibus de neve de 15 minutos na geleira (mediante solicitação).
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Gornergrat – a melhor vista do Matterhorn.
O Gornergrat é sem dúvida uma das visitas obrigatórias nos destaques da Suíça. A ferrovia leva os passageiros da
estação de Zermatt a uma altitude de 3.089 metros. O passeio por si só já oferece inúmeras imagens de cartão
postal: o Matterhorn, os chalés típicos do Valais e um deslumbrante cenário de montanhas.

Operação
■ Funcionamento o ano inteiro
■ Durante a alta temporada (junho–outubro e dezembro–abril) os
trens saem a cada 24 minutos, fazendo todas as paradas (Findelbach, Riffelalp, Riffelberg, Rotenboden)
Destaques da montanha
■ Melhor vista do Matterhorn
■ Famoso reflexo do Matterhorn no Lago Riffelsee
■ Vista panorâmica impressionante de 29 montanhas com picos de 4
mil metros de altitude
■ “3100 Kulmhotel Gornergrat”: o hotel mais alto da Suíça
■ Novo mondo da aventura multimedia – “Zooom the Matterhorn”

Basel
Zürich

St.Gallen

Luzern

Neuchâtel

Chur

Bern
Lausanne

Interlaken

Montreux

Genève

Brig
Zermatt

Andermatt
St.Moritz

Locarno
Lugano

Gornergrat

Chegada
■ Estação da ferrovia Gornergrat, localizada em frente à estação ferroviária de Zermatt
■ Tempo de viagem até o cume: 33 minutos

Mais informações
■ Embarque prioritário disponível o ano inteiro
■ Cães são permitidos e sem custo adicional
■ Aventura ferroviária: combinação com o Glacier Express

Refeições, hospedagem e compras
■ Compras e restaurante no Gornergrat
■ Mais restaurantes e hotéis de montanha nas estacoes intermediarias

Horários
Gornergrat.ch/timetable

Bilhetes, reservas e taxas
Desconto de 50% com os Swiss Travel Pass (Flex) e Swiss Half Fare
Card; com Eurail/Interrail ma tem desconto

Ferrovia Gornergrat com o Matterhorn ao fundo, próximo a Zermatt, no Valais
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Mais links
mystsnet.com/gornergrat
gornergrat.ch

Destaques da montanha.
Caminhada no Lago Riffelsee.
Depois de uma curta caminhada de dez minutos a partir da estação Rotenboden, os visitantes já podem contemplar o famoso reflexo do Matterhorn no Lago Riffelsee. Em apenas uma hora os visitantes chegam ao Riffelberg, depois de caminhar ao longo de trilhas
bem cuidadas, sempre com a vista maravilhosa do Matterhorn. Com um pouco de sorte,
eles podem até encontrar algumas marmotas.

Conhecendo a ovelha.
Durante os meses de verão, cerca de 150 ovelhas de nariz preto pastam nas pastagens
alpinas entre Rotenboden e Riffelberg. Eles são acompanhados por uma pastora. As
ovelhas agora podem ser localizadas pelo smartphone e visitadas. Aqueles que não
desejam encontrar a ovelha por conta própria podem reservar uma caminhada guiada
com aperitivo posterior.

Bilhete Gourmet.
O bilhete gourmet Gornergrat combina uma caminhada pela natureza com destaques
culinários regionais. Um Apéro Riche é servido no 3100 Kulmhotel Gornergrat; em
seguida, um menu de 3 pratos, em Riffelberg, e, finalmente, a sobremesa com um café
especial em Riffelalp. Os vários restaurantes de montanha são acessíveis de trem, a pé
ou de esqui (no inverno).

Pista de tobogã mais alta da Suíça.
Com comprimento de 1,6 quilômetro, o trajeto de aproximadamente 10 minutos entre
Rotenboden (2.815 metros) e Riffelberg (2.582 metros) pode ser bem mais divertido, seja
para jovens ou adultos. Aluguel de tobogãs (com opcional de cadeiras para crianças) e
passes especiais para um dia de tobogã também estão disponíveis.

“Zooom the Matterhorn”.
No mundo de aventuras multimídia, os visitantes ficarão mais perto do Matterhorn em
três etapas de zoom: com voos de parapente virtuais em volta do Matterhorn, com projeções de luz de todas as quatro estações e olhando de perto o Matterhorn real em todas
as suas dimensões.
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Jungfraujoch – Top of Europe.
Jungfraujoch não é apenas o lar da estação ferroviária mais alta da Europa (a 3.454' altitude) – mas também pertence ao Patrimônio Mundial da UNESCO “Alpes Suíços Jungfrau-Aletsch”. Até mesmo a subida pela ferrovia é
uma experiência inesquecível.
Operação
■ Funcionamento o ano inteiro
■ A ferrovia Wengernalp opera durante todo o ano em intervalos de 30
minutos (sujeito a alterações); Eiger Express opera durante todo o
ano, exceto durante a manutenção de 07 a 11 de novembro de 2022

Basel
Zürich

Chegada
■ A partir de Interlaken Ost, com troca de trem em Grindelwald/
Lauterbrunnen e Kleine Scheidegg
■ A partir de Interlaken Ost, com troca de trem em Grindelwald e na
estação do Eiger Glacier (incluído o teleférico 3S)
■ Tempo de viagem até o cume: 1 hora e 36 minutos
Refeições, hospedagem e compras
■ Bebidas disponíveis em diversos restaurantes no Jungfraujoch (restaurante indiano Bollywood, restaurante self-service Aletsch, Crystal
à la carte, etc.)
■ Loja de chocolates “Lindt Swiss Chocolate Heaven”
■ Lojinhas de suvenires “Top of Europe”

Luzern

Neuchâtel
Bern

Destaques da montanha
■ Glaciar Aletsch – a maior e mais longa geleira dos Alpes
■ Paradas intermediarias nas estações Eismeer e Jungfrau-Panorama
■ Terraço mirante Sphinx, a 3.571 metros de altitude
■ Passeio de aventura “Alpine Sensation” no Palácio de Gelo
■ Aventura relaxante no “Snow Fun Park” (maio a outubro)
■ Novidade: Eiger Express, 47 minutos mais rápido até o Jungfraujoch

Lausanne
Genève

Chur
Interlaken

■

■

Andermatt
St.Moritz

Jungfraujoch

Montreux
Brig
Zermatt

■

St.Gallen

Locarno
Lugano

Desconto de 25% com Eurail/Interrail de Interlaken Ost a Jungfraujoch
Desconto de 50% com o cartão Swiss Half Fare Card de Interlaken
Ost a Jungfraujoch
Reserva de assentos on-line de Kleine Scheidegg–Jungfraujoch e
volta, ou Eiger Glacier–Jungfraujoch e volta (recomendada durante
a alta temporada) jungfrau.ch/seatreservation

Horários
jungfrau.ch/en/jungfraujoch-top-of-europe
Mais links
mystsnet.com/jungfraujoch
jungfrau.ch/en/jungfraujoch-top-of-europe

Bilhetes, reservas e taxas
■ 25% com o Swiss Travel Pass (Flex) de Wengen/Grindelwald a Jungfraujoch e do terminal de Grindelwald a Jungfraujoch via a estacao
Eiger Glacier
Eiger Express
Desde dezembro de 2020, o novo teleférico
3S Eiger Express leva os passageiros do
novo terminal em Grindelwald até a estação
Eiger Glacier em apenas 15 minutos. Tendo
que mudar de transporte apenas uma vez
de forma simples, os visitantes chegam ao
Jungfraujoch – Top of Europe 47 minutos
mais rápido do que antes, o que deixa mais
tempo para experimentar e admirar: vistas
para um panorama majestoso e atrações
como o Palácio de Gelo ou o O Snow Fun
Park encanta os visitantes a 3.454 metros
de altitude.

Sphinx e geleira Aletsch em Jungfraujoch, no Oberland Bernês

40

Manual de vendas.  Excursões de montanha.

Destaques da montanha.
Snow Fun Park.
No Snow Fun Park, os turistas podem se refrescar ao experimentar os diversos esportes
de inverno. Fazer snowtube com piruetas em um arco, descer ladeira abaixo em um trenó,
sobrevoar o gelo eterno da Flying Fox em uma tirolesa ou esquiar e praticar snowboard –
tudo isso é possível no Snow Fun Park. As atividades podem ser feitas espontaneamente:
os equipamentos estão disponíveis para locação ali mesmo. A melhor maneira de aproveitar a neve em pleno verão!

Plataforma de observação Sphinx.
Pressionar o botão, subir e apreciar o panorama da montanha: o elevador leva apenas 25 segundos
para superar 108 metros de altitude e chegar à plataforma de observação, a 3.571 metros. Depois, é
só questão de respirar fundo e apreciar a vista. Casualmente, a estação de pesquisa mais alta da
Europa funciona também nesse terraço. É de suma importância para cientistas ambientais, astrofísicos
e meteorologistas.

Ice Palace (Palácio de Gelo).
Quanto mais efêmero, mais bonito! Essa é a mais pura verdade sobre o Ice Palace e seus
tesouros. Com picareta de gelo e serrote, os guias criaram corredores e passagens no meio
da montanha Jungfrau, nos anos 30. Hoje, os artistas moldam o gelo – com um toque delicado. Em um passeio gelado por esse mundo de neve, os visitantes descobrem obras de
arte em muitos cantinhos. Águias, pinguins e ursos parecem que apenas se solidificaram no
gelo real. Uma experiência de derreter o coração, mesmo em temperaturas negativas.

Sensação alpina.
Qualquer um que pisa no corredor de 250 metros de comprimento entre o salão da
Sphinx até o Ice Palace sente um arrepio na espinha. E isso não se deve apenas às baixas
temperaturas' mas à memória dos sacrifícios que os trabalhadores das montanhas fizeram
para abrir a Jungfraujoch para a tecnologia ferroviária. Trinta placas comemorativas testemunham essa história A música de fundo também causa arrepios: Junto a fotos de visionários turísticos, mostra como a ferrovia de Jungfrau ganhou vida.

Jungfrau-Panorama.
Há momentos em Jungfraujoch que não é possível ver a montanha por causa das nuvens.
E isso não tem nada a ver com mau tempo – pelo contrário! As nuvens são fascinantes.
Quem nunca sonhou em se perder em um mar de nuvens? O filme Jungfrau-Panorama
torna isso possível. Ele oferece uma experiência panorâmica de 360° do mundo das montanhas, como nenhuma outra, 365 dias por ano. A câmera leva os visitantes a um mergulho nas nuvens, deixa-os afundar em suas fendas e mergulhar em massas de neve. Independentemente de que tempo está fazendo do lado de fora.
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Rigi – a "Rainha das Montanhas".
Esta montanha é um reino de aventuras – 365 dias por ano. No coração da Suíça Central, localizada entre o Lago
de Lucerna e o Lago Zug, é possível acessar a Montanha Rigi de todos os lados. De trem, ônibus e barco e, em
seguida, de teleférico ou trem de roda dentada.
Operação
Funcionamento o ano inteiro

Basel
Zürich

Destaques da montanha
■ Viagem de ida e volta para a Rainha das Montanhas Luzern–Vitznau–Rigi Kulm–Arth-Goldau–Luzern
■ Rigi Historic Day todas as quartas-feiras de maio a outubro – com
material circulante histórico até a Rainha das Montanhas
■ Excursões feitas a pé, com foco na gastronomia, com guias locais e
pratos regionais
■ Banho mineral e SPA em Rigi Kaltbad
■ Restaurante nostálgico “Lok 7” em Rigi Staffel
■ País das maravilhas do inverno para trenós, esqui e caminhadas de
inverno
Chegada
■ Três opções de chegada: a partir de Goldau, Vitznau ou Weggis,
em combinação com vários meios de transporte
■ Horários em intervalos regulares para todas as ferrovias
Refeições, hospedagem e compras
■ Opções de refeição em 25 restaurantes de montanha – de fastfood
a restaurantes gourmet
■ Mais de uma dúzia de hospedagens possíveis
■ Diversas lojas de suvenires e lanchonetes
Bilhetes, reservas e taxas
■ Acesso gratuito com o Swiss Travel Pass (Flex) e o Swiss Family Card,
50% de desconto com a Swiss Half Fare Card e com Eurail/Interrail
■ Grupos de 10 pessoas o mais: reserva via welcome@rigi.ch

Ferrovia Rigi no verão, em Rigi, Suíça Central
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Luzern

Neuchâtel

St.Gallen

Rigi
Chur

Bern
Lausanne
Genève

Interlaken

Montreux

Brig
Zermatt

Horários
rigi.ch/timetable
Mais links
mystsnet.com/rigi
rigi.ch

Andermatt
St.Moritz

Locarno
Lugano

Destaques da montanha.

Caminhadas – ricas em variedade.
Em Rigi, uma ampla rede de caminhadas de 120 quilômetros está à disposição dos turistas
que preferem algo bem diferente da agitação do dia a dia. Caminhadas tranquilas e sem obstáculos ou caminhadas com ladeiras, mais exigentes. Tem para todos os gostos. Quem pretende desafiar a mente – e os pés – deve visitar essas populares trilhas temáticas.

Tradição suíça.
O que vem à mente com palavras como “tradição” e “suíço”? O toque dos sinos das vacas?
Uma deliciosa fatia de queijo e pão, ou sopradores de Alphorn no pico de uma montanha?
Em Rigi, rainha das montanhas, tudo isso é possível. A montanha no coração
da Suíça Central permite que os visitantes experimentem a pura Suíça.

Relaxamento no spa.
Músculos cansados após uma caminhada podem se regenerar facilmente no banho mineral e
spa em Rigi Kaltbad. Opções não faltam: durante um mergulho relaxante nas piscinas cobertas
e ao ar livre, no spa com sauna e na área de descanso – ou até mesmo com uma massagem.

Todas as quartas-feiras – Dia Histórico de Rigi.
Com material circulante histórico até a Rainha das Montanhas – há alguém que nunca
sonhou com algo assim quando criança? E exatamente esse sonho de infância pode se tornar realidade no Monte Rigi. Todas as quartas-feiras, de maio a outubro, os hóspedes são
levados até a Rainha das Montanhas em material circulante histórico – em conexões selecionadas de Vitznau e Goldau.

Caminhadas no inverno.
Não só no verão, mas também no inverno, a oferta de Rigi é virtualmente inacabável:
35 quilômetros de trilhas perfeitas, de simples passeios em altura até caminhadas panorâmicas de duas horas. Aproveitar a paisagem da neve com a experiência das trilhas sinalizadas e
para calçado de neve, entre 1,1 e 3,5 quilômetros, é simplesmente imperdível.

Destaques culinários.
Nadar e caminhar abrem o apetite. E, felizmente, tem sempre um “Beiz”, como os locais afetuosamente apelidam os restaurantes, por perto. Fondue com queijo Rigi Alpine no Alp Chäserenholz, ou o conceito de comida terroir do Hotel Edelweiss, onde apenas trabalham com
produtos locais. O grande número de restaurantes com terraços confortáveis convidam os
turistas a ficar e aproveitar.
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Schilthorn – Piz Gloria.
A área de Schilthorn é sinônimo de vista, emoção e relaxamento: vistas inesquecíveis, adrenalina e puro relaxamento em um mundo de montanhas imaculadas. Os turistas chegam de trem e ônibus na estação Stechelberg no
vale. De lá, um teleférico os leva até o cume Schilthorn, a 2.970 metros de altitude.
Operação
■ Opera o ano inteiro, exceto no período de manutenção entre 25 e
29 de abril e 14 de novembro a 10 de dezembro de 2022
■ Sujeito a alterações, por favor consulte os horários com antecedência

Basel
Zürich

Luzern

Neuchâtel

Destaques da montanha
■ Restaurante 360° Piz Gloria
■ Exposição interativa “Bond World”
■ Plataforma “Skyline View”
■ Caminho do penhasco “Thrill Walk”, na estação de Birg

Bern
Lausanne
Genève

Refeições, hospedagem e compras
■ Restaurante 360° Piz Gloria e “Skyline Take Away”
■ “Skyline Top Shop”
Bilhetes, reservas e taxas
■ Viagem gratuita a Mürren com o Swiss Travel Pass (Flex), 50% de
desconto de Mürren até o Schilthorn
■ 50% de desconto com o Swiss Half Fare Card
■ 25% de desconto com Eurail/Interrail

Schilthorn com Eiger, Mönch e Jungfrau ao fundo, no Oberland Bernês
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Chur
Interlaken

Schilthorn
Montreux

Brig

Zermatt

Chegada
■ A partir de Interlaken Ost até Lauterbrunnen; depois de ônibus até a
estação Stechelberg, no vale
■ O teleférico tem saída cada 30 minutos de Stechelberg ou Mürren
■ Tempo de viagem de teleférico até o cume: 32 minutos de Stechelberg

St.Gallen

Andermatt
St.Moritz

Locarno
Lugano

Mais informações
O Schilthorn é accessível para pessoal em cadeira de rodas
Horários
schilthorn.ch
Mais links
mystsnet.com/schilthorn
schilthorn.ch

Destaques da montanha.

Restaurante 360° Piz Gloria.
Perfeito para antes ou depois da excursão na montanha: em 45 minutos o
restaurante giratório 360° Piz Gloria completará uma volta e permitirá observar
um panorama impactante: um espetáculo natural autêntico com mais de 200
cumes de montanhas. O restaurante serve uma grande variedade de pratos: o
popular brunch James Bond e o delicioso Burger 007 estão entre os destaques
gastronômicos. Um novo destaque é o “Piz Gloria Zvieri”, que convida a uma
confortável conclusão da excursão ao Schilthorn – em boa companhia, com
um delicioso prato frio com queijos e carnes locais e um copo de vinho suíço.

Localização do filme 007.
O Schilthorn adquiriu renome mundial como local de filmagem do filme de
James Bond “A Serviço Secreto de Sua Majestade”. Até hoje, pode-se
seguir os passos do agente secreto mais famoso do mundo em Piz Gloria.
A exposição interativa “Bond World” encanta os fãs de Bond com cenas de
filmes e informações básicas. No Bond Cinema, os visitantes vivenciam de
perto as cenas do filme. Do terraço ao ar livre, a “Calçada da Fama 007”
leva à Skyline View Platform, onde espera uma linda vista panorâmica das
montanhas. Até surpreendeu James Bond.

Skyline Walk e Thrill Walk.
Os visitantes experimentam uma verdadeira descarga de adrenalina no “Thrill Walk”: começando na plataforma, a caminhada segue ao longo de uma passarela de penhasco de 200
metros de comprimento, passando por baixo da estação do teleférico e depois voltando para
a estação de Birg, sobre piso de vidro e grade – e cabos de aço. Os visitante desfrutam de
uma vista especial de Eiger, Mönch e Jungfrau a partir da plataforma de observação Skyline
Walk no Bistro Birg, onde são convidados a descansar.

Vila de montanha Mürren e Allmendhubel.
Em um terreno alto, acima do vale de Lauterbrunnen, fica a vila de Mürren.
Eiger, Mönch e Jungfrau, as “três gigantes”, parecem estar ao alcance das
mãos. A pitoresca vila nas montanhas, sem carros, atrai visitantes com seus
chalés de madeira característicos e uma atmosfera deliciosamente rústica.
Aqueles que gostam de maior atividade podem pegar o trem de cremalheira
para Allmendhubel, de onde várias trilhas levam de volta a Mürren. A diversão também é garantida para as famílias no Allmendhubel: no playground de
aventura “Flower Park” com a nova atração do labirinto aquático.
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Torne-se um
especialista qualificado.
Adquira conhecimento – fácil e rápido.

Heidi & Peter irão acompanhá-lo: Embarque em uma viagem fascinante pelo Swiss Travel System
Excellence Program e saiba tudo sobre o transporte público suíço.
Cadastre-se agora: mystsnet.com/elearning

Ferrovia Brienz Rothorn.
Nostalgia pura: desde 1892, a ferrovia Brienz Rothorn segue de Brienz até Rothorn – um patrimônio cultural suíço
genuinamente intacto. Em uma hora, o trem a vapor encara uma diferença de altitude de 1.678 metros e passa por
oito túneis – e é considerado passeio obrigatório para os entusiastas de ferrovias.
Operação
■ Trem a vapor para Rothorn Kulm, diariamente, de 04 de junho a 23
de outubro de 2022
■ Passeios no trem a vapor programados, das 08h36 às 17h40
(última descida)
■ Serviço limitado à Planalp: 07 de maio a 03 de junho de 2022
Destaques da montanha
■ Rothorn Kulm: vista panorâmica de 693 picos de montanhas
■ Visita à oficina
■ Passeios na cabine do motorista de uma locomotora a vapor
■ Diversas trilhas ricas em variedade
Chegada
■ De barco ou trem a Brienz e aproximadamente 3 minutos a pé até a
estação do vale
■ Tempo de viagem até o cume: 60 minutos
Refeições, hospedagem e compras
■ Restaurante de montanha Rothorn Kulm com terraço panorâmico
■ “Salon Rouge”, a experiência culinária do trem a vapor
■ Jantar sob a luz das estrelas, durante a lua cheia, com menu de
três pratos
■ Cabana no topo da montanha com instalações para hospedagem

Basel
Zürich

Luzern

Neuchâtel

Brienzer Rothorn

Bern
Lausanne
Genève

St.Gallen

Interlaken

Montreux

Brig
Zermatt

Chur

Andermatt
St.Moritz

Locarno
Lugano

Mais informações
O passageiro viaja gratuitamente no dia do seu aniversário
Horários
brienz-rothorn-bahn.ch/timetable-prices
Mais links
mystsnet.com/brienzerrothorn
brienz-rothorn-bahn.ch

Bilhetes, reservas e taxas
■ Desconto de 50% com os Swiss Travel Pass (Flex) e Swiss Half
Fare Card, com Eurail/Interrail não tem desconto
■ Viagens gratuitas para menores de até 6 anos

Ferrovia Brienz Rothorn, no Oberland Bernês
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CabriO Stanserhorn.
O passeio até Stanserhorn oferece uma combinação perfeita entre um funicular histórico e o moderno teleférico
CabriO: o primeiro teleférico com andar superior ao ar livre do mundo permite a incrível experiência de sentir o ar
fresco da montanha e uma privilegiada vista cênica da região de Lucerna um deleite único.
Operação
■ Opera de 09 de abril a 13 de novembro de 2022
■ Operação programada a partir das 8h15 até às 17h15, a cada 30
minutos; a partir de maio, todas a sexta-feira e sábados. A partir de
junho, também às quintas-feiras até às 23h
Destaques da montanha
■ Teleférico CabriO de dois andares com andar superior ao ar livre
■ Experiência ferroviária: Luzern–Engelberg Express
■ Passeio ao topo da montanha com guarda florestal
■ Central elétrica com 22 mil unidades de energia Bovis medidas
■ Vista panorâmica de até 100 quilômetros da cadeia alpina e 10
lagos suíços
■ Essência culinária dos Alpes

Basel
Zürich

Luzern

Neuchâtel

Chur

Bern
Lausanne

St.Gallen

Interlaken

Montreux

Genève

Stanserhorn

Brig
Zermatt

Andermatt
St.Moritz

Locarno
Lugano

Chegada
■ Trem de Lucerna a Stans; em seguida, 5 minutos a pé até a estação do vale e funicular com vagão aberto a Kälti. Troca de transporte para o teleférico CabriO até Stanserhorn
■ Tempo de viagem até o cume: 24 minutos

Bilhetes, reservas e taxas
■ Totalmente coberto pelo Swiss Travel Pass (Flex); desconto de 50%
com Swiss Half Fare Card, e desconto de 25% com Eurail/Interrail
■ Reserva disponível para grupos de 10 ou mais pessoas via
+41 (0)41 618 80 40 ou pelo e-mail info@cabrio.ch

Refeições, hospedagem e compras
■ Restaurante giratório com self-service, esplanada, refeitórios grandes e pequenos
■ Especialidade: Älplermagronen (macarrão alpino) servido em panela
Edelweiss feito 100% com ingredientes suíços
■ Essência culinária dos Alpes: ingredientes escolhidos a dedo da
Suíça e da região alpina são o coração e a alma da oferta culinária;
cultura alimentar regional e sustentável é o credo

Mais informações
■ Para evitar tempo de espera, é recomendado reservar um cartão de
embarque on-line via cabrio.ch
■ Stanserhorn é acessível a cadeira de rodas

Teleférico CabriO em Stanserhorn, sobre o Lago Luzern
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Horários
cabrio.ch
Mais links
mystsnet.com/cabrio
cabrio.ch

Grindelwald-First – Top of Adventure.
Grindelwald-First atrai visitantes em busca da vista perfeita da face norte do Eiger e é ponto de partida ideal para
caminhadas. Chegando ao topo por teleférico, diversas aventuras repletas de ação e diversão para todas as idades aguardam em meio à paisagem pitoresca e panorâmica da montanha.
Operação
Opera diariamente de 18 dez 2021–27 mar 2022 e 14 mai–23 out
2022
Destaques da montanha
■ “First Cliff Walk” por Tissot, gratuito
■ Lago Bachalp
■ “First Flyer” e “First Glider”
■ “First Mountain Cart” e triciclo
Chegada
■ Trem de Interlaken Ost a Grindelwald; em seguida, a pé ou de ônibus até a estação do vale do teleférico “First”
■ Tempo de viagem até a estação no cume: 25 minutos

Basel
Zürich

Neuchâtel

Bern

Luzern

Interlaken
Lausanne
Genève

Grindelwald
Montreux

Brig

Zermatt

St.Gallen

Chur

First

Andermatt
St.Moritz

Locarno
Lugano

Refeições, hospedagem e compras
■ Vários restaurantes na montanha
■ Hospedagem e loja de suvenires no “Berggasthaus First”

Mais informações
Inúmeras ofertas para famílias (por exemplo, trilha educacional das
marmotas e playground de aventura)

Bilhetes, reservas e taxas
Desconto de 50% com os Swiss Travel Pass (Flex) e Swiss Half Fare
Card; desconto de 25% com Eurail/Interrail

Horários
jungfrau.ch/en/grindelwaldfirst
Mais links
mystsnet.com/first
jungfrau.ch/en/grindelwaldfirst

Lago Bachalp e Grindelwald-First, no Oberland Bernês
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Harder Kulm – Top of Interlaken.
Um funicular panorâmico leva os passageiros de Interlaken ao Harder Kulm. Após passar pelo restaurante panorâmico, os visitantes chegam à plataforma de observação “Two Lakes Bridge” (Ponte dos Dois Lagos), com a vista
espetacular da Eiger, Mönch e Jungfrau, além dos lagos Thun e Brienz.
Operação
■ Opera diariamente de 16 de abril a 27 de novembro de 2022
■ Passeios noturnos diariamente, até 23 de outubro de 2022
■ O teleférico parte a cada 30 minutos

Basel
Zürich

Luzern

Neuchâtel

Destaques da montanha
■ Funicular panorâmico Interlaken-Harder Kulm
■ Vista panorâmica perfeita de Eiger, Mönch, Jungfrau e dos lagos
Thun e Brienz
■ Plataforma de observação “Two Lakes Bridge”
■ Caminhadas e trilhas temáticas a partir de Harder Kulm
Chegada
Da estação Interlaken Ost, uma caminhada de 500 metros até a
estação do vale da ferrovia Harder e, depois, 10 minutos até a estação do cume
Refeições, hospedagem e compras
Restaurante panorâmico com amplo terraço
Bilhetes, reservas e taxas
Desconto de 50% com os Swiss Travel Pass (Flex) e Swiss Half Fare
Card; desconto de 25% com Eurail/Interrail

Harder Kulm em Interlaken, no Oberland Bernês
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Bern
Lausanne
Genève

St.Gallen

Chur
Interlaken

Harder Kulm
Montreux

Brig

Zermatt

Andermatt
St.Moritz

Locarno
Lugano

Mais informações
Pavilhão panorâmico espaçoso com até 130 assentos
Horários
jungfrau.ch/en-gb/harder-kulm/
Mais links
mystsnet.com/harderkulm
jungfrau.ch/en-gb/harder-kulm/

Matterhorn glacier paradise (Palacio das Geleiras).
O teleférico 3S mais alto do mundo leva os viajantes ao “Matterhorn glacier paradise” a 3.883 metros de altitude.
No cume, 38 picos com 4 mil metros de altura e 14 geleiras poderão ser vistos da plataforma de observação. No
Palácio, os visitantes mergulham no mundo místico do gelo eterno.
Operação
Funcionamento o ano inteiro

Basel
Zürich

Destaques da montanha
■ Cabines “Crystal Ride”: flutuam alto no ar, o piso de vidro das cabines as torna mais claras e revela uma vista deslumbrante da paisagem glaciar abaixo
■ A plataforma de observação mais elevada de Europa: Vista panorâmica 360° das geleiras e das montanhas mais altas da Europa
■ Sala de cinema com novas emocionantes cenas de filmes focados
em Zermatt
■ Palácio glacial mais alto do mundo com esculturas e escorregadores de gelo
■ Disponível mediante solicitação Teleférico VIP com champanhe
Moët & Chandon entre Zermatt e Trockener Steg
Chegada
■ Trem de Brig/Visp a Zermatt; em seguida a pé ou de ônibus elétrico
gratuito (linha verde) para a estação do vale “Matterhorn glacier
paradise”
■ Tempo de viagem da estação do vale do paraíso da geleira Matterhorn: 45 minutos
■ Experiência ferroviária: excelente em combinação com o Glacier
Express
Refeições, hospedagem e compras
■ Restaurante com pratos locais
■ Peak Shop com "Matterhorn" suvenires exclusivos

St.Gallen

Luzern

Neuchâtel

Chur

Bern
Lausanne
Genève

Interlaken

Montreux

Brig

Andermatt
St.Moritz

Locarno
Lugano

Zermatt

Matterhorn
glacier paradise

Bilhetes, reservas e taxas
Desconto de 50% com os Swiss Travel Pass (Flex) e Swiss Half
Fare Card, com Eurail/Interrail não tem desconto
■ Crianças de até 9 anos viajam gratuitamente
■ Reservas de grupos via info@matterhornparadise.ch
■

Mais informações
Todas as excursões de montanha operadas pela Zermatt Bergbahnen AG são acessíveis a cadeiras de rodas
Horários
matterhornparadise.ch/timetable
Mais links
mystsnet.com/glacierparadise
matterhornparadise.ch/en/Discover/Peaks/Matterhorn-glacierparadise

Matterhorn com teleférico 3S, em Zermatt geleira Matterhorn no Valais
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Monte Generoso, Capolago.
Um trem de roda dentada, arquitetura, trilhas e uma impressionante vista panorâmica de 360º – o Monte Generoso é
o destino perfeito para desfrutar da una jornada panorâmica. Por mais de 130 anos, a ferrovia de cremalheira vem
abordando o trecho de 9 quilômetros de Capolago, no Lago di Lugano, até o principal posto panorâmico de Ticino.
Operação
■ Opera de 02 de abril a 6 de novembro de 2022
■ Partidas de hora em hora, a partir das 09h25
Destaques da montanha
■ Edifício “Fiore di pietra” (Flor de Pedra), de Mario Botta, com restaurantes, terraço panorâmico e sala de conferências
■ 51 quilômetros de trilhas para caminhadas
■ Parapente, mountain bike, Caminho dos Planetas
■ No verão, passeios nostálgicos no trem a vapor disponíveis a cada
14 dias (reserva de assento necessária, sem desconto com os produtos do Swiss Travel System). Tempo de viagem até o cume: 90 a
120 minutos
Chegada
■ De trem ou barco de Lugano a Capolago – Riva S. Vitale; mudança
para trem de roda de dentada
■ Tempo de viagem até o cume: aproximadamente 40 minutos
Refeições, hospedagem e compras
■ Restaurante gourmet “Fiore di pietra”
■ Restaurante self-service “Generoso”
■ Loja “Fiore di pietra”
Bilhetes, reservas e taxas
■ Desconto de 50% com os Swiss Travel Pass (Flex) e Swiss Half
Fare Card, com Eurail/Interrail não tem desconto
■ Reserva de grupos para 10 ou mais pessoas:
Telefone: +41 (0)91 640 23 40, events@montegeneroso.ch

Vista panorâmica do Monte Generoso, Ticino
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Basel
Zürich

Neuchâtel

St.Gallen

Luzern

Bern

Chur

Interlaken
Andermatt
Lausanne

St.Moritz

Montreux

Brig
Genève

Zermatt

Locarno
Lugano
Monte Generoso

Mais informações
Os trens, a estação do cume (Kulm), e o “Fiore di pietra” são acessíveis para cadeiras de rodas Reserva necessária
Horários
montegeneroso.ch/timetable
Mais links
mystsnet.com/montegeneroso
montegeneroso.ch

Pilatus.
Perto de Lucerna e de fácil acesso por transporte público, Pilatus é a montanha de aventura ideal para viajantes
ativos. Dois teleféricos, além de vários hotéis e restaurantes em uma localização privilegiada, prometem uma experiência agradável com destaques emocionantes durante o passeio.
Operação
■ Opera o ano inteiro desde Kriens, exceto durante a manutenção de
10 jan–18 de fev 2022 e 24 out–04 nov 2022
■ O trem de roda dentada opera do 26 mio ate 20 nov 2022

Basel
Zürich

Luzern

Neuchâtel

Destaques da montanha
■ Ferrovia de roda dentada mais íngreme do mundo (gradiente de
48%), de Alpnachstad a Pilatus
■ Caminhada no penhasco e trilhas seguras até Oberhaupt
■ Viagem Dourada de ida e volta: Luzern–Kriens–Fräkmüntegg–Pilatus Kulm–Alpnachstad–Luzern (ônibus, teleférico e barco)
■ Parque de cordas e tobogã de verão Fräkmüntegg
Chegada
■ Via Kriens por teleférico ou via Alpnachstad por trem de roda dentada até Pilatus-Kulm
■ Ônibus nº 1 da estação de Lucerna a Kriens/Pilatus Zentrum
■ Tempo de viagem até o cume: 40 minutos
Refeições, hospedagem e compras
■ Restaurante Pilatus-Kulm, restaurante self-service Bellevue e
Steinbockbar (bar ibex)
■ Mais restaurantes em Krienseregg, Fräkmüntegg e Alpnachstad
■ Histórico hotel de montanha Pilatus-Kulm, a 2.132 metros de altitude
■ Lojas de souvenirs em Pilatus Kulm e Kriens

Interlaken

Montreux

Genève

Chur

Pilatus

Bern
Lausanne

St.Gallen

Brig
Zermatt

Andermatt
St.Moritz

Locarno
Lugano

Mais informações
■ Vários eventos durante todo o ano em Pilatus
■ Facilidades para workshops, conferências e banquetes
Horários
pilatus.ch/en/inform/timetable/
Mais links
mystsnet.com/pilatus
pilatus.ch

Bilhetes, reservas e taxas
Desconto de 50% com os Swiss Travel Pass (Flex) e Swiss Half Fare
Card; desconto de 50% com Eurail/Interrail

Descida Dragon em Pilatus, na Suíça Central
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Rochers-de-Naye.
Uma vista panorâmica única dos Alpes suíços e franceses: do Eiger ao Mont Blanc e ao Lago de Genebra. A ferrovia leva os visitantes a uma altitude de 2.000 metros e, dali, a inúmeras possibilidades de aventuras e descobertas.

Operação
■ Funcionamento o ano inteiro
■ De 10 de janeiro a 29 de Mar de 2022 o trecho de Haut-de-Caux a
Rochers-de-Naye não é operado às segundas e terças-feiras

Basel
Zürich

Luzern

Neuchâtel

Destaques da montanha
■ Entrada gratuita no parque “Marmot Paradise” e “La Rambertia”,
um jardim botânico alpino com mais de 800 espécies de plantas
montanhosas de todo o mundo (aberto apenas durante o verão)
■ Via ferrata de Jaman para Rochers-de-Naye
■ Durante a época de Natal, o Papai Noel dá as boas-vindas a jovens
e adultos no cume (oferta especial disponível no local, número limitado de lugares e reserva apenas através da loja online mob.ch)
Chegada
■ Da estação de Montreux, por trem de roda dentada, passando por
Glion e Caux, diretamente até o cume
■ Tempo de viagem até o cume: 49 minutos
■ Partidas de hora em hora de Montreux entre 08h17 e 15h17 e de
Rochers-de-Naye entre 09h11 e 16h11 (passeios em horários posteriores disponíveis no verão)
Refeições, hospedagem e compras
Restaurante de montanha na estação de trem
Bilhetes, reservas e taxas
Passeio grátis com Swiss Travel Pass (Flex) de Montreux a Haut-deCaux, 50 % de desconto de Haut-de-Caux a Rochers-de-Naye, 50 %
de desconto com Swiss Half Fare Card, sem desconto com
Eurail / Interrail

Trem de roda dentada, Rochers-de-Naye, Região do Lago de Genebra
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St.Gallen

Chur

Bern
Lausanne
Genève

Rochersde-Naye

Montreux

Interlaken

Brig

Andermatt
St.Moritz

Locarno

Zermatt

Mais informações
Várias oportunidades de caminhada e escalada
Horários
mob.ch
Mais links
mystsnet.com/rochersdenaye
mob.ch

Lugano

Rothorn, Zermatt.
A chegada pelo teleférico imediatamente revela uma vista deslumbrante das gigantes montanhas mais altas do
Valais, e claro, da montanha das montanhas – o Matterhorn. É o ponto de partida ideal para caminhantes no verão
e oferece acesso a várias pistas de esqui no inverno.
Operação
Opera o ano inteiro, exceto durante a manutenção de 25 abr–01 de
jul 2022 e 03 out–25 nov 2022

Basel
Zürich

Destaques da montanha
■ Vista única do Matterhorn
■ Ponto de partida para muitas caminhadas nas montanhas e trilhas
temáticas (por exemplo, Peak Collection, Path to Freedom, Chamois Trail e Panoramic Trail)
■ Passeios ao nascer do sol para grupos que podem ser reservados
mediante solicitação
Chegada
■ Trem de Brig/Visp a Zermatt; a pé ou em ônibus elétrico (linha
verde) gratuito até a estação do vale Sunnegga-Rothorn
■ Tempo de viagem da estação do vale Sunnegga-Rothorn: 25 minutos
Refeições, hospedagem e compras
■ Restaurante de montanha “Pizzeria-Ristorante Rothorn”, com especialidades italianas
■ Quiosque Blauherd para bilhetes, informações, suvenires, lanches e
bebidas
■ Refeições e instalações de hospedagem em Fluhalp
Bilhetes, reservas e taxas
■ Desconto de 50% com os Swiss Travel Pass (Flex) e Swiss Half
Fare Card, com Eurail/Interrail não tem desconto
■ Crianças de até 9 anos viajam gratuitamente
■ Reservas de grupos via info@matterhornparadise.ch

Luzern

Neuchâtel
Bern
Lausanne
Genève

St.Gallen

Chur
Interlaken

Montreux
Brig

Andermatt
St.Moritz

Locarno

Zermatt

Rothorn

Lugano

Mais informações
Ótima área para parapente
■ O Lago Stellisee, a 2.537 metros de altitude, é provavelmente o
lago de montanha mais fotografado de Zermatt
■ Todas as excursões de montanha operadas pela Zermatt Bergbahnen
AG são acessíveis a cadeiras de rodas
■

Horários
matterhornparadise.ch/timetable
Mais links
mystsnet.com/rothorn
matterhornparadise.ch/en/Discover/Peaks/Rothorn

Lago Stellisee em Blauherd, Zermatt, Valais
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Schynige Platte – Top of Swiss Tradition.
Os viajantes que chegam a Schynige Platte a bordo do trem de cremalheira se sentem levados de volta à Belle
Époque. Esse nostálgico trem, único de seu tipo na Suíça e equipado com bancos de madeira e material circulante
do século 19, lembra uma época remota e o espírito pioneiro do Oberland Bernês.
Operação
Opera diariamente de 26 de maio a 23 de outubro de 2022

Basel
Zürich

Destaques da montanha
■ Vista panorâmica perfeita de Eiger, Mönch e Jungfrau e dos lagos
Thun e Brienz
■ Entrada gratuita no Jardim Botânico Alpino, com cerca de 650
espécies de flores
■ “Trilha Panorâmica das Flores Suíças”, com paradas para fotos
■ O playground alpino de Lily pelo cantor Marc Trauffer
■ Novidade: A caça ao tesouro de Lily
Chegada
■ De trem de Interlaken Ost a Wilderswil; em seguida, troca para o
trem de cremalheira
■ Tempo de viagem de Wilderswil a Schynige Platte: 52 minutos

Luzern

Neuchâtel
Bern
Lausanne
Genève

Chur
Interlaken

Bilhetes, reservas e taxas
Desconto de 50% com os Swiss Travel Pass (Flex) e Swiss Half Fare
Card; desconto de 25% com Eurail/Interrail

Trem Schynige Platte na paisagem de Interlaken e do Lago Thun, no Oberland Bernês
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Andermatt
St.Moritz

Schynige Platte

Montreux
Brig
Zermatt

Locarno
Lugano

Mais informações
Caminhadas panorâmica de nível fácil, de ida e volta (entre 30
minutos e 2,5 horas)
■ Clássica caminhada Schynige Platte–Faulhorn–First (6h10min)
■

Refeições, hospedagem e compras
■ Hotel de montanha com restaurante e amplo terraço
■ Lanchonete na estação Schynige Platte
■ “Bistro Breitlauenen” (estação intermediaria)
■ Vários suvenires disponíveis no hotel de montanha Schynige Platte

St.Gallen

Horários
jungfrau.ch/en-gb/schynige-platte/
Mais links
mystsnet.com/schynigeplatte
jungfrau.ch/en-gb/schynige-platte/

Stoos – o funicular mais íngreme do mundo.
Desde 2017, o funicular mais íngreme do mundo leva de Schwyz até a aldeia montanhosa de Stoos, inspirando
visitantes de todos os lugares. A tecnologia inovadora permite que as cabines se adaptem perfeitamente à inclinação, e assim os hóspedes cheguem ao topo com total conforto – apesar de uma inclinação de 110%.
Operação
Opera o ano todo; considere as datas de manutenção na primavera
e no outono; chegada à aldeia de montanha Stoos, via Schwyz ou
Morschach, garantida 365 dias/ano

Basel
Zürich

Luzern

Neuchâtel

Destaques da montanha
■ O funicular mais íngreme do mundo
■ Caminhadas de verão e inverno e paraíso da observação.
■ Diversos passeios em família e oportunidades variadas de esportes
de montanha no verão

St.Gallen

Stoos

Bern
Lausanne

Interlaken

Montreux

Genève

Brig
Zermatt

Chur

Andermatt
St.Moritz

Locarno
Lugano

Chegada
■ De funicular a partir de Schwyz, tempo de viagem de 4 a 7 minutos
■ Chegada alternativa por teleférico de Morschach, tempo de viagem
7 minutos
Refeições, hospedagem e compras
Várias opções de alimentação e hospedagem na aldeia montanhosa
de Stoos, bem como nos picos de Fronalpstock
Bilhetes, reservas e taxas
■ Desconto de 100% com os Swiss Travel Pass (Flex) e 50% com
Swiss Half Fare Card, com Eurail/Interrail não tem desconto
■ Reserva de grupos: info@stoos.ch

Mais informações
Dois teleféricos vão de Stoos até os picos de Fronalpstock e
Klingenstock
■ Walk de nível fácil, de ida e volta (entre 30 minutos e 2,5 horas)
■ Ridge walk Klingenstock – Fronalpstock
■

Horários
stoos.ch
Mais links
mystsnet.com/stoos
stoos.ch

Funicular Stoos na área de esqui e caminhadas Stoos-Muotatal, Schwyz
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Sunnegga, Zermatt.
O passeio no funicular subterrâneo até o chamado “canto do sol” (Sunnegga), no coração do paraíso de Matterhorn, é uma atividade popular entre exploradores de todas as idades. É o ponto de partida ideal para inúmeras
excursões e para a viagem a Blauherd e Rothorn.
Operação
Opera o ano inteiro, exceto durante a manutenção de 25 abr–25 de
mai 2022 e 17 out–25 nov 2022

Basel
Zürich

Destaques da montanha
■ Vista única do Matterhorn
■ “Wolli adventure park”, no Lago Leisee, com área de jogos e confortáveis áreas de churrasco
■ Ponto de partida para diversas trilhas temáticas (por exemplo, Trilha
da Marmota, Caminhada das Flores, Caminhada dos Cinco Lagos,
Trilha culinária e Caminho da Floresta)
■ Passeio de bicicleta de Sunnegga a Zermatt
Chegada
■ Trem de Brig/Visp a Zermatt; a pé ou em ônibus elétrico (linha
verde) gratuito até a estação do vale Sunnegga-Rothorn
■ Tempo de viagem da estação do vale Sunnegga-Rothorn: 4,5
minutos
Refeições, hospedagem e compras
Vários restaurantes oferecem especialidades locais em Sunnegga e
Findeln
Bilhetes, reservas e taxas
■ Desconto de 50% com os Swiss Travel Pass (Flex) e Swiss Half
Fare Card, com Eurail/Interrail não tem desconto
■ Crianças de até 9 anos viajam gratuitamente
■ Reservas de grupos via info@matterhornparadise.ch

Restaurante Findlerhof com o bilhete Gourmet Findeln, Zermatt, Valais
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St.Gallen

Luzern

Neuchâtel

Chur

Bern
Lausanne
Genève

Interlaken

Montreux

Brig
Zermatt

Sunnegga

Andermatt
St.Moritz

Locarno
Lugano

Mais informações
Aproveite as iguarias regionais junto com a uma vista perfeita nos
meses de verão com o bilhete Gourmet
■ Todas as excursões de montanha operadas pela Zermatt Bergbahnen
AG são acessíveis a cadeiras de rodas
■

Horários
matterhornparadise.ch/timetable
Mais links
mystsnet.com/sunnegga-zermatt
matterhornparadise.ch/en/Discover/Peaks/Sunnegga

Titlis.
A excursão até o Titlis no primeiro teleférico giratório do mundo é uma experiência verdadeiramente nesse cume de
3 mil metros, os visitantes são recebidos não apenas por um deslumbrante panorama de montanhas, mas por
uma variedade de atrações repletas de adrenalina – sem mencionar a neve cintilante e o gelo perpétuo.
Operação
Opera o ano inteiro a partir de 8h30 às 17h exceto durante o período
de manutenção, de 07 a 18 de novembro de 2022
Destaques da montanha
■ “Titlis Cliff Walk” –a passarela suspensa mais alta da Europa
■ Teleférico “Ice Flyer” – desliza sobre fendas de gelo de até 10
metros de profundidade
■ Titlis “Rotair” – o primeiro teleférico aéreo do mundo, que gira 360°
em torno de seu próprio eixo
■ Titlis Glacier Park/Parque de escorregadores no Lago Trübsee
(dezembro a abril)
■ Experiência ferroviária: Luzern–Engelberg Express
Chegada
■ Zentralbahn de Lucerna a Engelberg; a pé ou de ônibus gratuito
para a estação do vale, e de gôndola e teleférico até a Titlis
■ Tempo de viagem até o cume: 30 minutos
Refeições, hospedagem e compras
■ Instalações para refeições em todas as etapas altitudinais (Stand
permanece fechada durante o verão)
■ Vários restaurantes no cume

Basel
Zürich

Luzern

Neuchâtel

Titlis
Interlaken

Montreux

Genève

Chur

Engelberg

Bern
Lausanne

St.Gallen

Brig
Zermatt

Andermatt
St.Moritz

Locarno
Lugano

Mais informações
Gôndola Engelberg–Trübsee–Stand: conexões sem troca de transporte disponível
Horários
titlis.ch/en
Mais links
mystsnet.com/titlis
titlis.ch/en

Bilhetes, reservas e taxas
Desconto de 50% com os Swiss Travel Pass (Flex) e Swiss Half Fare
Card; desconto de 25% com Eurail/Interrail

Titlis Rotair, na Suíça Central
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Rotas cênicas.

RegioExpress Lötschberger, Viaduto Luogelkin perto de Hohtenn, Valais

Cruzeiros no Lago de Lucerna.
Seja em um barco a vapor histórico, um iate inovador ou um catamarã moderno: graças à variada frota de barcos no
Lago de Lucerna, os hóspedes sempre deslizam em suas águas com estilo. A Suíça Central no seu melhor estilo.

Operação
■ Funcionamento o ano inteiro
■ Vários cruzeiros (viagens de ida e volta) de/para Lucerna entre 1h e
5h30 de duração
■ Os barcos que se dirigem a Vitznau (Rigi) partem do cais 1; os barcos com destino a Alpnachstad (Pilatus) saem do cais 2; o Panorama-Yacht Saphir parte do cais 7 (Schweizerhofquai) e o ônibus Bürgenstock parte do cais 3

Basel
Zürich

Neuchâtel

Refeições
Restaurantes a bordo ou bistrôs com lanches em todos os barcos
regulares (única exceção: apenas máquinas de venda automática de
lanches na embarcação a motor Bürgenstock)
Reservas e taxas
■ Não é necessário reservar para passageiros individuais (até 9 pessoas)
É necessária reserva para grupos de 10 ou mais pessoas (sem
custo adicional); também é necessário selecionar previamente o
menu quando aplicável
■ É necessária reserva para o cruzeiro do almoço (antes das 11h) e
cruzeiro do pôr do sol (antes das 15h)
■ Reserva no +41 (0)41 367 67 67 ou reservation@lakelucerne.ch

Embarcação a motor Diamant no Lago de Lucerna, Suíça Central
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Lake Lucerne
Chur

Interlaken
Andermatt
Lausanne

Instalações do barco
■ Em embarcações a motor, a 2ª classe está localizada na plataforma
principal (entrada) e a 1ª classe na superior; nos barcos a vapor, o
salão da plataforma principal também pertence à 1ª classe; o Panorama-Yacht Saphir não tem classes diferenciadas
■ O acesso para cadeiras de rodas é totalmente garantido em todos os
barcos; não é necessária reserva prévia
■ Transporte de bicicleta disponível (sujeito a taxas, sem garantia de transporte); para transportar 5 ou mais bicicletas é necessária reserva prévia

Luzern

Bern

St.Gallen

St.Moritz

Montreux

Brig
Genève

Locarno

Zermatt

Lugano

Mais informações
■ Compra de bilhetes e balcão de informações no cais 1, em frente à
estação principal de Lucerna
■ Desconto para os titulares de um Swiss Travel Pass no cruzeiro de
uma hora do Panorama-Yacht Saphir e nos barcos regulares estão
totalmente cobertos
■ Exemplos de cruzeiros de barco (ida e volta): Panorama-Yacht
Saphir, cruzeiro Bürgenstock, grande cruzeiro Luzern–Flüelen–
Luzern
Horários
lakelucerne.ch/en/Horários-fares/timetable
Mais links
mystsnet.com/lakelucernecruises
lakelucerne.ch

Destaques.

Excursão de uma hora no Panorama-Yacht Saphir.
Durante esse cruzeiro de uma hora, os passageiros viajam em confortáveis e amplas
áreas de estar e apreciam vistas fantásticas do lago, da cidade e da paisagem montanhosa. O teto conversível na plataforma superior ou o terraço aquático na plataforma
principal oferecem emoção e luxo a todos. Um guia de áudio, disponível em doze idiomas, narra as principais atrações da área.
Desconto com bilhetes e passes do Swiss Travel System.

Cruzeiro ao pôr do sol.
Um toque de romance com o mais belo pôr do sol do Lago de Lucerna! As noites gastronômicas podem ser aproveitadas diariamente durante o verão. O Sunset Cruise ocorre no
moderno navio a motor MS Diamant ou em um navio a vapor.
Incluído no Swiss Travel Pass (Flex); desconto de 50% com o Swiss Half Fare Card.

Cruzeiro de almoço.
Deliciosas criações culinárias com carne, peixe e vegetarianas fazem do Cruzeiro de
almoço uma experiência extremamente agradável. O cruzeiro é realizado diariamente,
todos os dias do ano.
Incluído no Swiss Travel Pass (Flex); desconto de 50% com o Swiss Half Fare Card.

Conexões para estações dos vales de Pilatus, Rigi e Bürgenstock.
Da cidade até a montanha: o barco leva os visitantes do centro da cidade às estações
das ferrovias Rigi, em Vitznau; das ferrovias Pilatus, em Alpnachstad, e de Bürgenstock,
em Kehrsiten-Bürgenstock – uma combinação única entre barco e trem de montanha.
Incluído no Swiss Travel Pass (Flex); desconto de 50% com o Swiss Half Fare Card.
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O caminho
ecológico.

De transporte público, os hóspedes podem viajar sem preocupações pela Suíça: conveniente, rápido,
confortável e cuidadosa do meio ambiente. mystsnet.com/sustainability

BLS RegioExpress Lötschberger.
O BLS RegioExpress Lötschberger transforma o passeio panorâmico ao longo da histórica rota montanhosa de
Lötschberg, de Berna a Brig, em uma experiência extraordinária. Os entusiastas das ferrovias e da natureza desfrutam de muitas vistas encantadoras do Vale Kandertal, bem como dos passeios de tirar o fôlego pelos viadutos nas
rampas norte e sul.
Operação
■ Conexões de hora em hora Bern – Kandersteg – Brig
■ Operação de/para Domodossola em intervalos de duas horas

Basel
Zürich

Neuchâtel

Instalações no trem
■ Grandes janelas com vista panorâmica na 1ª e 2ª classe
■ Compartimento acessível para cadeiras de rodas e banheiro disponível
■ Acesso com piso rebaixado, tomadas na 1ª e 2ª classe

Bern

Luzern
Chur
Interlaken

Zweisimmen
Lausanne
Genève

Andermatt
St.Moritz

Brig

Montreux

Locarno

Zermatt

Refeições
Não existem refeições no trem

St.Gallen

Domodossola

Lugano

Reservas e taxas
Reserva de assento para viajantes individuais possível mas não
necessária (taxa de CHF 5 por assento e trecho)

Rota e duração de viagem
Bern – Spiez – Kandersteg – Brig: approx. 1 h 45 min

Mais informações
■ Rampa norte da trilha de caminhada Lötschberger com painéis
informativos recém projetados
■ Tampa sul da trilha de caminhada Lötschberger ao longo da rota da
centenária montanha de Lötschberg
■ É necessário passaporte para atravessar a fronteira com a Itália

Horários
bls.ch/timetable
Mais links
bls.ch
bls.ch/en/loetschberger-rundreise
bls.ch/en/nordrampe

BLS RegioExpress Lötschberger no viaduto Luogelkin na rampa sul, Valais
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Cruzeiros BLS no Lago Thun e Lago Brienz.
A magnífica vista dos “três gigantes” mundialmente famosos da região de Jungfrau, das numerosas vilas e dos
castelos históricos no cenário pitoresco do Oberland Bernês: esses e muitos outros pontos altos transformam um
cruzeiro pelo Lago Thun e pelo Lago Brienz em uma experiência inesquecível.
Operação
■ Lago Thun: opera o ano inteiro (alta temporada, de maio a outubro,
com partidas a cada hora; horário reduzido durante a baixa temporada)
■ Lago Brienz: operação sazonal (abril a outubro)
■ Conexões perfeitamente coordenadas com trem/barco em todos
os terminais do lago (Thun, Interlaken West/Ost, Brienz); cais
conectado diretamente às estações de trem
■ Durante a alta temporada, um barco a vapor histórico opera em
cada lago

Basel
Zürich

Neuchâtel

Luzern

Bern
Interlaken

Andermatt
St.Moritz

Montreux

Brig

Instalações do barco
■ Duas classes na maioria dos barcos (plataforma principal = 2ª
classe, plataforma superior = 1ª classe)
■ Todas as plataformas principais têm acesso a cadeiras de rodas
(alguns barcos contam com elevador para a plataforma superior)
■ Transporte de bicicleta possível, dependendo do espaço disponível
devido à taxa de ocupação
Refeições
■ Restaurantes à la carte a bordo de todos os barcos
■ Buffets temáticos nos cruzeiros gastronômicos especiais. Reservas
e taxas
Reservas e taxas
■ Reserva obrigatória para grupos de 10 ou mais pessoas. A escolha
prévia de menu para todos os passageiros de grupos de 20 ou
mais pessoas será necessária caso se pretenda o consumo)
■ Para viajantes individuais, a reserva de mesa ou assento no restaurante a bordo só pode ser feita mediante compromisso vinculativo de
consumo info@schiffcatering-thunersee.ch /+41 (0)58 327 48 34

Embarcação a motor no Oberland Bernês, Lago Brienz, Oberland Bernês
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Genève

■

■

Chur

Lake Brienz

Lake Thun
Lausanne

St.Gallen

Zermatt

Locarno
Lugano

Em cruzeiros gastronômicos especiais, é altamente recomendado
fazer reserva de mesa para passageiros individuais
Taxa para o passe diário de bicicleta = CHF 14

Mais informações
Sistema “embarque e desembarque à vontade” possível nas atrações ao longo da margem do lago
Horários
bls.ch/timetable
Mais links
mystsnet.com/blsnavigation
bls.ch

Domodossola – Ilhas Brissago de trem e barco.
Uma experiência inesquecível de trem e barco por vales selvagens e românticos, por campos de flores e por pontes imponentes. Esta excursão perfeita passa pelo Val Vigezzo e Centovalli e, finalmente, pelas Ilhas Brissago no
Lago Maggiore.
Operação
Opera entre abril e outubro (horários de acordo com a tabela)

Basel
Zürich

Instalações do trem e do barco
■ Só 2ª classe disponível
■ A acessibilidade para cadeiras de rodas é parcialmente garantida
(reserva necessária)
■ Sem transporte de bicicleta
■ Guias de áudio gratuitos com detalhes e informações sobre curiosidades ao longo da rota via smartphone ou tablet na Ferrovia Vigezzina-Centovalli
Refeições
Não existem refeições no trem. Algunos barcos tem restaurante a
bordo
Reservas e taxas
■ Bilhete combinado de um dia ou dois dias para o passeio de trem
na ferrovia Vigezzina-Centovalli de Domodossola a Locarno e o
passeio de barco para as Ilhas Brissago, incluindo entrada no Jardim Botânico
■ Reserva recomendada para passageiros individuais, para grupos
de 8 ou mais pessoas, se exige uma reserva (sem custo adicional).
■ Reserva em labiglietteria@centovalli.ch
■ 100 % de desconto com Swiss Travel Pass (Flex) e 50 % de desconto com Swiss Half Fare Card no trem e passeio de barco
(entrada nas Ilhas Brissago não incluída)
■ 100 % de desconto com Eurail / Interrail na ferrovia Vigezzina-Centovalli, passeio de barco e entrada para as Ilhas Brissago não estão
incluídos

Luzern

Neuchâtel
Bern
Lausanne
Genève

St.Gallen

Chur
Interlaken

Montreux

Andermatt
St.Moritz

Brig

Domodossola
Zermatt

Locarno

Brissago

Lugano

Rota e duração de viagem
Domodossola – Locarno – Ilhas Brissago – Locarno – Domodossola:
aprox. 5 h
Mais informações
É necessário passaporte para atravessar a fronteira com a Itália
Horários
vigezzinacentovalli.com/en/
Mais links
mystsnet.com/domodossola-brissago
vigezzinacentovalli.com/domodossola-brissago

Barco no Lago Maggiore, Ticino
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Palm Express.
St. Moritz a Lugano: o Palm Express oferece uma jornada em ônibus, rica em contrastes. Atrás do Passe de
Maloja, a rota segue pelo vale Bregaglia. Em Castasegna, o ônibus atravessa a fronteira e chega pouco depois à
cidade italiana de Chiavenna. O passeio termina no centro urbano de Lugano.
Operação
Os ônibus Linha 631) operam da seguinte maneira:
■ De St. Moritz e Lugano: opera o ano inteiro; trajeto de ônibus está
disponível às sextas, sábados e domingos; operação diária de 20
de dezembro de 2021 a 2 de janeiro de 2022 e de 13 de junho a 23
de outubro de 2022
■ St. Moritz – Menaggio – Lugano saída as 10h25 da estação de St.
Moritz
■ Lugano – Menaggio – St. Moritz saída 15h31 da Stazione Nord de
Lugano

Basel
Zürich

St.Gallen

Luzern

Neuchâtel

Chur

Bern
Lausanne

Interlaken
Montreux

Genève

Brig

Andermatt

St.Moritz
Locarno

Zermatt

Instalações nos ônibus
Não é possível transportar bicicletas
■ O acesso de cadeira de rodas não pode ser garantido
■ Todos os ônibus Palm Express são equipados com espaços para
armazenamento de bagagem

Lugano

■

Refeições
Não há restaurantes disponíveis
Reservas e taxas
■ Reserva necessária
■ Reserva gratuita o mais tardar às 8h30 do dia da viagem em
postauto.ch/en/palm-express ou segunda a sexta-feira pelo
telefone +41 (0)84 807 10 81 (horário de expediente: 08h00–17h00)
Reservas de grupo com 10 ou mais pessoas via telefone +41 (0)84
807 10 81 ou em línea postauto.ch/en/group-reservation10-ormore-people
■ Número limitado de assentos; nenhum ônibus extra pode ser adicionado ao percurso

Palm Express passando pelo Lago de Como, na Itália
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Rota e duração de viagem
St. Moritz – Chiavenna – Menaggio – Lugano: 3 h 50 min

Mais informações
■ Passaporte necessário para a passagem da fronteira com a Itália
■ Não é possível garantir as conexões no caso de atrasos
■ Na Itália, é obrigatório o uso do cinto de segurança
Horários
postauto.ch/timetable
Mais links
mystsnet.com/palmexpress
postauto.ch/palm-express

Rota de ônibus pelos passes dos Alpes Centrais.
Magia pura nos Alpes: são quatro impressionantes estradas alpinas suíças de ônibus em um único dia, somando
um total de 10.366 metros de altitude. A excursão passa pelos lagos cintilantes do Passe Grimsel, pelos famosos
passes Nufenen e Gotthard e, finalmente, pelo cênico Passe Susten.
Operação
Opera de 25 de junho a 9 de outubro de 2022

Basel
Zürich

Instalações nos ônibus
■ Acessibilidade limitada para cadeira de rodas no PostBus, informação pelo telefone via +41 (0)848 100 222
■ Transporte de bicicleta: reserva obrigatória até às 16h00 do dia
anterior à viagem através do +41 (0)848 100 222; transporte de
bicicletas elétricas e reboques de bicicletas limitadamente possível
Refeições
Diversas opções de restaurantes disponíveis na rota dos Alpes
Centrais
Reservas e taxas
■ É possível reservar assento antes das 16 h do dia prévio a viagem
via +41 (0)848 100 222 ou kundenberatung@postbus.ch
■ Os assentos não são numerados; reserva necessária para grupos
de 10 ou mais pessoas

Neuchâtel

Bern

Luzern

Meiringen
Lausanne
Genève

Interlaken
Montreux

Brig

Zermatt

St.Gallen

Chur
Andermatt
St.Moritz

Locarno
Lugano

Rota e duração de viagem
Meiringen – (Grimsel) – (Nufenen) – (Gotthard) – (Susten) – Meiringen:
8 h 45 min

Mais informações
Atravessa 25 pontes e túneis
Horários
postbus.ch/centralalps
Mais links
mystsnet.com/central-alps

Ônibus sobre o passe Furka, com vista da estrada e do passe Grimsel, Valais
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Treno Gottardo.
O Treno Gottardo corre de hora em hora ao longo da centenária rota panorâmica do Gotardo em direção ao canto mais
ensolarado da Suíça. A viagem panorâmica ao Ticino promete vistas impressionantes de encostas de montanhas escarpadas, lagos de um azul profundo e uma maravilhosa atmosfera mediterrânea com palmeiras e mansões imponentes.
Operação
■ Funcionamento o ano inteiro
■ Opera todas as horas de Basileia a Zurique
Instalações no trem
■ 359 assentos, 68 dos quais na 1ª classe
■ Todos os assentos contam com tomadas
■ Janelas panorâmicas
■ 12 suportes para bicicletas (embarque por conta do passageiro,
sujeito a cobrança)
■ Espaço para carrinhos de bebê nas entradas
■ Dois espaços para cadeiras de rodas
■ Compartimento familiar com fotos ilustradas de objetos escondidos
sobre as quatro estações
Refeições
O Treno Gottardo oferece duas áreas de bistrô modernas com
máquinas de venda automática de lanches e bebidas e cafeteira. Os
passageiros podem encontrar itens clássicos e regionais na máquina
de venda automática de lanches
Reservas e taxas
■ A reserva de assento está disponível para passageiros individuais
(CHF 5)
■ Reserva de assento requerida para grupos de 10 ou mais pessoas
(sem taxa)
■ Grupos de 10 o mais pessoas que viajam juntas tem direito a um
desconto sobre a tarifa estândar

Basel
Zürich

Lausanne
Genève

Interlaken
Montreux
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Chur

Flüelen

Bern
Andermatt

Brig

Zermatt

Locarno

St.Moritz

Bellinzona
Lugano

Rota e duração de viagem
■ Zürich–Locarno: 3 h 20 min
■ Basel – Locarno: 4 h 22 min
■ Luzern–Locarno: 3 h 7 min

Mais informações
Ofertas de viagens e lazer que podem ser experimentadas a preços
reduzidos com o Treno Gottardo no site trenogottardo.ch (apenas
em alemão)
Horários
trenogottardo.ch (apenas em alemão)
Mais links
mystsnet.com/trenogottardo
trenogottardo.ch (apenas em alemão)

Treno Gottardo perto de Amsteg, Uri

Arth-Goldau

Luzern

Neuchâtel

St.Gallen

Ferrovia Vigezzina-Centovalli.
A ferrovia Vigezzina-Centovalli leva os hóspedes da cidade italiana de Domodossola a Locarno. Na rota de cerca
de 50 quilômetros, os viajantes desfrutam de vistas fantásticas. O passeio é realmente tentador: ravinas profundas,
serras selvagens e 83 pontes.
Operação
Opera o ano inteiro, praticamente a cada hora

Basel
Zürich

Instalações no trem
■ Trem panorâmico "Vigezzo Vision" ou trem regular "Centovalli-Express"
■ A acessibilidade para cadeiras de rodas não pode ser garantida em
todos os trens e estações ferroviárias É necessária reserva de
assento com antecedência
■ Audioguias gratuitos via smartphone e fones de ouvido ou tablet
com detalhes e informações sobre curiosidades ao longo do percurso
Refeições
Não existem refeições no trem
Reservas e taxas
■ Reserva necessária para grupos em todo o percurso em
labiglietteria@centovalli.ch
■ Reserva de assento para viajantes individuais disponível também
on-line (recomendada mas não necessária, taxa de CHF 5 por
assento e trecho)
■ Nos trens panorâmicos, se aplica uma taxa por assento na parte
italiana no trecho Domodossola–Camedo (EUR 1,50 paga diretamente no trem)

Luzern

Neuchâtel

Chur

Bern

Lausanne
Genève

St.Gallen

Montreux

Interlaken

Brig

Zermatt

Andermatt
St.Moritz

Locarno

Domodossola

Lugano

Rota e duração de viagem
Domodossola–Locarno: 1 h 50 min

Mais informações
Passaporte necessário para a passagem da fronteira com a Itália
Horários
vigezzinacentovalli.com
Mais links
mystsnet.com/centovalli

Trem Vigezzina-Centovalli, Palagnedra, Ticino
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Voralpen-Express.
O Voralpen-Express de hora em hora entre a Suíça Central e Oriental é a mais bela conexão de natureza e cultura.
O trem de última geração passa pela impressionante paisagem de Rothenthurm, continua por Toggenburg e finalmente atravessa o viaduto Sitter, considerado o viaduto ferroviário mais alto da Suíça.
Operação
■ Funcionamento o ano inteiro
■ Opera em ambas as direções, em intervalos de uma hora
Instalações no trem
■ 359 assentos, 68 dos quais na 1ª classe
■ Todos os assentos contam com tomadas
■ Janelas panorâmicas.
■ 12 suportes para bicicletas (embarque por conta do passageiro,
sujeito a cobrança)
■ Espaço para carrinhos de bebê nas entradas
■ Dois espaços para cadeiras de rodas
■ Compartimento familiar com fotos ilustradas de objetos escondidos
sobre as quatro estações
Refeições
Voralpen-Express oferece duas áreas de bistrô modernas com
máquinas de venda automática de lanches e bebidas e cafeteira. Os
passageiros podem encontrar itens clássicos e regionais na máquina
de venda automática de lanches
Reservas e taxas
■ A reserva de assento está disponível para passageiros individuais
(CHF 5)
■ Grupos de 10 o mais pessoas que viajam juntas tem direito a um
desconto sobre a tarifa estândar

Voralpen-Express perto Steinerberg, Suíça Central
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Basel
Zürich

Luzern

Neuchâtel

Bern
Lausanne

St.Gallen

Chur
Interlaken

Montreux

Genève

Brig
Zermatt

Andermatt
St.Moritz

Locarno
Lugano

Rota e duração de viagem
Luzern – Arth-Goldau – Rapperswil – Wattwil – St. Gallen: 2 h 18 min
Mais informações
Ofertas de viagens e lazer que podem ser experimentadas a preços
reduzidos com o Voralpen-Express no site da companhia (apenas
em alemão)
Horários
voralpen-express.ch (apenas em alemão)
Mais links
mystsnet.com/voralpen-express
voralpen-express.ch (apenas em alemão)
sob.ch (apenas em alemão)

Viajar pode ser muito
autentico.
Os suíços sabem por que escolhem trem, ônibus e barco: é onde qualidade se une à confiabilidade.
Então, quem desejar experimentar a Suíça da forma mais autêntica deve fazer como os locais.
mystsnet.com/reasonwhy

Rotas temáticas.

O trem Kambly no verão, Oberland Bernês

Kambly: viagem de ida e volta.
O trem Kambly conecta a capital da Suíça com Lucerna e Interlaken, no coração do Oberland Bernês. Uma delícia particular é a parada ao centro de experiente da Kambly, uma fantástica fábrica de biscoitos finos, em Trubschachen.

Operação
■ Funcionamento o ano inteiro
■ Pode ser combinada com um cruzeiro de abril a outubro (cruzeiro
de barco Brienz–Interlaken Ost)
■ O trem Kambly opera no trecho Bern–Luzern, de terça a domingo;
trens regulares às segundas-feiras (confirmar os horários)
Oferta e serviços
■ Passeio de trem no BLS-RegioExpress pelo Vale do Emmental e no
Entlebuch até Lucerna, continuando pela Zentralbahn via Brünig até
Interlaken Ost e, finalmente, de volta a Berna via Thun
■ A oferta inclui todos os meios de transporte e a entrada no experiente Kambly

Basel
Zürich

Trubschachen

Neuchâtel

St.Gallen

Luzern
Chur

Bern
Lausanne

Interlaken

Montreux

Genève

Brig
Zermatt

Andermatt
St.Moritz

Locarno
Lugano

Instalações no trem
Acesso em piso baixo, zonas familiares e de restauração no trem
Kambly; bistrô no Luzern–Interlaken Express

Rota e duração de viagem
Bern – Trubschachen – Luzern– Interlaken – Bern: 5h (tempo de viagem
sem descer nas paradas)

Reservas e taxas
Reserva de assento disponível apenas no Luzern–Interlaken Express
(CHF 10 a 14, reservável em todos os balcões da estação de trem na
Suíça)

Horários
bls.ch/cookietrain

Mais informações
A viagem de ida e volta pode começar em qualquer ponto da rota,
em qualquer direção

Mais links
mystsnet.com/kambly
bls.ch/kambly

Trem Kambly entre Berna e Lucerna
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Trem do Queijo.
Esta viagem totalmente diferente de Montreux a Château-d'Oex explora o fascinante mundo da produção do
queijo. A programação inclui destaques como um delicioso fondue de queijo e uma visita ao museu “Espace
Ballon” – que mostra a história do balonismo e a primeira volta ao mundo de Bertrand Picard.
Operação
O trem do queijo opera de março a junho e de setembro a dezembro às
quartas, sextas, sábados e domingos, entre Montreux e Zweisimmen
Oferta e serviços
A oferta inclui: passeio de trem Montreux–Château-d’Oex–Montreux
ou Zweisimmen na 1ª classe, visita ao show de laticínios “Chalet
Bio”, fondue de queijo no restaurante “Le Chalet” (bebidas não incluídas), entrada gratuita ao museu “Vieux Pays-d’Enhaut” ou ao
“Espace Ballon” (exposição de balões de - ar quente)
Instalações no trem
■ Vagoes panorâmicos de 1ª ou 2ª classe ou vagoes Belle Epoque
(oferta dependendo do horário de partida)
■ O programa e os trens não são adequados para viajantes com
mobilidade limitada (sem acesso para cadeiras de rodas); organização mediante solicitação possível
Reservas e taxas
■ Reserva de assento necessária além do bilhete válido; taxa para
reserva de assento e serviços adicionais; trem para a viagem de
volta pode ser escolhido individualmente, reserva de assento recomendada, disponível na loja virtual mob.ch
■
Reservas grupos via goldenpass@mob.ch
Mais informações
Máximo de 30 assentos (numerados)
Horários
goldenpass.ch
Mais links
mystsnet.com/cheesetrain, cheesetrain.ch

Trem do Queijo entre Montreux e Château-d'Oex, Vaud
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Basel
Zürich

Luzern

Neuchâtel
Bern

Château-d’Oex

Lausanne
Genève

St.Gallen

Chur
Interlaken

Zweisimmen
Montreux

Andermatt
St.Moritz

Brig

Zermatt

Locarno
Lugano

Rota e duração de viagem
Partida de Montreux 08.50 / 09.50 / 10.50h ou de Zweisimmen
09.02 / 10.02 / 11.02h (tempo de viagem aprox. 1h); ficar no Châteaud'Oex pelo menos 2h para almoço e passeios turísticos; ida e volta
grátis com um tempo de viagem de aprox. 1h. Duração total: 4h

Tarifas do trem do queijo

1ª classe

2ª classe

Swiss Travel Pass 1a classe/ER/IR/passe de 1 dia

CHF 49

CHF 49

Swiss Travel Pass 1a classe/ER/IR/passe de 1 dia

CHF 49

CHF 49

Swiss Half Fare Card

CHF 75

CHF 65

Viajantes adultos sem desconto

CHF 99

CHF 79

Crianças com o Swiss Family Card

CHF 39

CHF 39

Crianças sem o Swiss Family Card

CHF 65

CHF 55

Menores de 6 anos

CHF 29

CHF 29

Trem do Chocolate.
Apreciar, cheirar e provar o doce gosto das típicas tradições suíças – assim como suas paisagens – a bordo do
Trem do Chocolate da ferrovia Montreux-Oberland Bernês. A viagem começa em Montreux, em direção à região de
Gruyère, na 1ª ou na 2ª classe dos vagões Belle-Époque. Os viajantes visitam a fábrica de chocolates e exploram a
cidade antiga de Gruyères.
Operação
■ Maio, junho, setembro: funciona todas as terças e quintas-feiras
■ De 1 de julho a 31 de agosto, opera diariamente
Oferta e serviços
■ A tarifa inclui a viagem de trem entre Montreux e Montbovon e a viagem de ônibus a Gruyères, Broc Fabrique, assim como a viagem de
volta ate Montreux
■ Também inclui: café e croissant de chocolate no trem, entrada gratuita para a “La Maison du Gruyère” e para a fábrica de chocolates
Nestlé Cailler em Broc, assim como acompanhamento de guia de
turismo
Instalações no trem
■ Vagões Belle Époque, 1ª ou 2ª classe, no trem de Montreux para
Montbovon, continuando em um “ônibus de chocolate” de dois
andares
■ Programa e transporte não adaptados para pessoas com mobilidade limitada (sem acesso para cadeiras de rodas)
Reservas e taxas
É necessária a reserva de assento, além do bilhete válido; será
cobrada uma taxa para reserva de assento e serviços adicionais, disponível na loja virtual mob.ch
Tarifas do trem do Chocolate

1ª classe

2ª classe

1ª classe Swiss Travel Pass

CHF 65

CHF 60

2ª classe Swiss Travel Pass

CHF 75

CHF 70

Swiss Half Fare Card

CHF 75

CHF 70

Viajantes adultos sem desconto

CHF 99

CHF 90

Crianças com o Swiss Family Card

CHF 55

CHF 50

Crianças sem o Swiss Family Card

CHF 75

CHF 70

Grupos

CHF 75

CHF 70

Basel
Zürich

Luzern

Neuchâtel
Bern
Lausanne
Genève

St.Gallen

Chur
Interlaken

Broc-Fabrique
Montreux

Brig

Zermatt

Andermatt
St.Moritz

Locarno
Lugano

Rota e duração de viagem
Montreux – Montbovon – Gruyères – Broc Fabrique e volta: 7 h 30 min
(duração da viagem e programação)

Mais informações
Entrada gratuita ao Castelo de Gruyères para os titulares de um
Swiss Travel Pass
Horários
goldenpass.ch
Mais links
mystsnet.com/chocolatetrain
goldenpass.ch

Trem do Chocolate entre Montreux e Montbovon, Região do Lago de Genebra
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Passes regionais.
Pilatus - a ferrovia de roda dentada mais íngreme do mundo, Suíça Central

Passe regional Oberland Bernês.

Cobertura
■ Viagens ilimitadas ou descontos de acordo com a área de validade
do mapa.
■ Viagem ilimitada dentro da área compreendida entre Berna, Lucerna,
Brig e Gstaad, em 3, 4, 6, 8 ou 10 dias consecutivos, incluindo muitas
ferrovias de montanha, barcos e ônibus (incl. Grimsel e Susten Pass)
■ Montanhas relevantes com acesso ilimitado: Brienzer Rothorn,
Grindelwald-First, Harder Kulm, Kleine Scheidegg, Grosse Scheidegg, Niederhorn, Niesen, Männlichen, Planplatten, Stockhorn,
Schynige Platte
■ Novo: inclui teleférico Kandersteg-Allmenalp e teleférico Marbachegg
■ 50% de desconto em excursões de montanha para Schilthorn,
Titlis, bem como em rotas de ônibus e passeios de trem
■ Desconto na viagem de trem de Eigergletscher para Jungfraujoch
Validade
■ Por favor, verifique os horários de funcionamento sazonais e de
abertura
■ Temporada de 01 de abril a 31 de outubro de 2022

Basel
Zürich

Bern

Luzern

Entlebuch

Hergiswil
Engelberg

Thun
Spiez
Zweisimmen
Saanen

Lausanne

Montreux

St.Gallen

Lenk i.S.

Interlaken Göschenen

Chur

Jungfraujoch
Brig

Genève
Lugano

BLS-RAIL-Regio-BE-XS-19 © swisstopo © SBB/CFF/FFS 12/2018 www.trafimage.ch www.evoq.ch

Este passe regional oferece a possibilidade de experimentar passeios de trem, ônibus e barco em combinação
com mais de 60 empresas de transporte. Não importa onde: nas montanhas, nas trilhas panorâmica ou nos lagos
Thun e Brienz, o passe regional Oberland Bernês é o bilhete.

Link para o mapa de área de validade
regionalpass-berneroberland.ch/en/pass-and-infos/area-of-validity

■

Não são concedidos reembolsos parciais

Mais links
mystsnet.com/regionalpassbeo
regionalpass-berneroberland.ch/en/

Mais informações
■ O passe regional é pessoal e intransferível

Passe regional do Oberland Bernês
3 dias
consecutivos

4 dias
consecutivo

6 dias
consecutivos

8 dias
consecutivos

10 dias
consecutivos

2ª classe

1ª classe

2ª classe

1ª classe

2ª classe

1ª classe

2ª classe

1ª classe

2ª classe

1ª classe

Tarifa cheia

CHF 230

CHF 276

CHF 270

CHF 324

CHF 330

CHF 396

CHF 370

CHF 445

CHF 399

CHF 479

Preço com desconto1)

CHF 150

CHF 180

CHF 175

CHF 210

CHF 215

CHF 260

CHF 240

CHF 290

CHF 259

CHF 309

1) Titulares do Swiss Half Fare Card, Swiss Travel Pass (Flex)
Passe regional para crianças com tarifa reduzida de CHF 30 por criança até 16 anos incompletos. Não são aceitos cartões de viagem Junior, Children’s Co-travelcard e Swiss Family Card. Preços válidos até 31/10/2022. Sujeito a alterações.

Passe regional do Oberland Bernês: viagem grátis em mais de 25 ferrovias de montanha
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Passe regional Lago de Genebra-Alpes.
Navegar pelo Lavaux, Patrimônio Mundial da UNESCO, a bordo de um barco histórico, subir a Rochers-de-Naye
em um trem de cremalheira ou ir em busca da mais tenra tentação da Suíça no Trem do Queijo Chocolate – o
passe regional Lago de Genebra-Alpes faz isso acontecer.
Cobertura
■ Viagens ilimitadas ou descontos de acordo com a área de validade
do mapa
■ Passe regional de 5 dias: viagens ilimitadas em dois dias selecionáLe Brassus
veis livremente, desconto de 50% nos três dias restantes
■ Passe regional de 7 dias: viagens ilimitadas em três dias selecionáveis livremente, desconto de 50% nos quatro dias restantes La Cure

Avenches
Ste-Croix
Vallorbe

Payerne
Yverdon

Orbe
L'Isle

Broc (Fabrique)

Bercher
Palézieux
Echallens

Spiez

Bulle

Moléson-Village

Gruyères Rellerligrat

Interlaken

Zweisimmen
Metsch

Rinderberg
Lenk
Horneggli
Châtel-St-Denis
Le Moléson
Betelberg
Puidoux-Chexbres
Rougemont Gstaad
Apples
Les
Pléiades
Château-d'Oex
Bière
Turbach
Sonloup
Lausanne
Mt-Pèlerin
1)
Wasserngrat
Chamby
Eggli
Montbovon
Ouchy
Blonay
Morges
Les
Avants
Vevey
Höhi Wispile
La Braye
2)
Rolle
La
Glion Caux
Videmanette
St-Cergue
Lauenen
Montreux
Col-des-Mosses
Lauenensee
Territet
Chillon Rochers-de-Naye
Nyon
Isenau ColVilleneuve Kuklos Le Sépey
Evian St-Gingolph
du-Pillon
Le Bouveret
Reusch
Thonon
Leysin
Yvoire
Les
Diablerets
1) uniquement, nur, only, solo, sòlo
Cabane-des-Diablerets
Ollon
M2 Lausanne - Ouchy
Aigle
Glacier 3000
2) sans, ohne, without, senza, sin
Bretaye
Bus Vevey - Villeneuve
Genève
Monthey Bex
Villars
Planachaux
Genève
St-Maurice
Champéry

Validade
■ Por favor, verifique os horários de funcionamento sazonais e de abertura
■ Sem custo adicional: de/para o aeroporto de Genebra, barcos no
Lago de Genebra e trens regulares GoldenPass
■ Desconto: Trem do Chocolate e trem do Queijo (reserva necessária).
O trem do queijo está disponível na loja virtual mob.ch

Link para o mapa de área de validade
goldenpass.ch

Mais informações
■ O passe regional é pessoal e intransferível
■ Não são concedidos reembolsos parciais
Mais links
mystsnet.com/regionalpasslakegeneva
goldenpass.ch
Passe regional Lago de Genebra-Alpes
5 dias

7 dias

2ª classe

1ª classe

2ª classe

1ª classe

Adultos

CHF 105

CHF 155

CHF 130

CHF 190

Swiss Half Fare Card

CHF 85

CHF 125

CHF 105

CHF 150

Crianças (6 – 16 anos incompletos)

CHF 50

CHF 75

CHF 65

CHF 95

Preços válidos em 2022.
Sujeito a alterações.

Barco a vapor perto do Castelo de Chillon, Veytaux, Região do Lago de Genebra
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Schönried

Passe Tell – Suíça Central.
Uma excursão de pura aventura em Rigi, um passeio na ferrovia mais íngreme do mundo até Pilatus, diversão de
trenó no Parque Glacial Titlis ou um cruzeiro relaxante em um barco nostálgico no Lago de Lucerna – tudo isso e
muito mais com o passe Tell.
Cobertura
■ Viagens ilimitadas segundo a área de validade no mapa
■ Viagens ilimitadas pela Suíça Central durante 2, 3, 4, 5 ou 10 dias consecutivos, de trem, ônibus e barco e muitas ferrovias de montanha
■ 20 a 50% de desconto nos serviços adicionais (bônus de parceiros)
Validade
■ Por favor, verifique os horários de funcionamento sazonais e de
abertura
■ Oferta valida de 1 de novembro de 2021 a 31 de março de 2022
(temporada de inverno) e de 1 de abril a 31 de outubro de 2022
(temporada de verão)
Mais informações
■ O passe Tell é pessoal e intransferível
■ Apenas disponível na 2ª classe
■ O Passe Tell para crianças está disponível por CHF 30 para menores entre 6 e 16 anos (incompletos) acompanhados de um adulto.

Link para o mapa de área de validade
tellpass.ch/en/information/network

Mais links
mystsnet.com/regionalpasscentral
tellpass.ch
Passe Tell, Suíça Central
Adultos

2 dias

3 dias

4 dias

5 dias

10 dias

Inverno
(01 Nov 2021–31 Mar 2022)

CHF 120

CHF 150

CHF 170

CHF 180

CHF 240

Verão
(01 abr–31 out 2022)

CHF 190

CHF 220

CHF 240

CHF 250

CHF 320

Inverno
(01 Nov 2022–31 Mar 2023)

CHF 120

CHF 150

CHF 170

CHF 180

CHF 240

Panorama do Lago Luzern, Suíça Central
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Serviços.

Passageiros na estação central de Zurique

Bagagem e bagagem de voo.
Graças aos serviços inovadores de bagagem do transporte público suíço, os viajantes internacionais podem pegar
o trem logo após chegarem ao aeroporto de Zurique. Todas as ofertas para serviço de bagagens vêm com a útil
opção porta-a-porta (hotel-a-hotel). Isso sim é viajar sem preocupações.
Transporte de bagagem para a Suíça
Bagagem de voo de aeroporto estrangeiro para a estação
(express)
De qualquer aeroporto do mundo, a bagagem dos viajantes pode ser
transportada via aeroporto de Zurique até a estação ferroviária de
destino na Suíça que ofereça serviços de bagagem – independentemente da companhia aérea que estiver viajando. Quando desembarcarem na Suíça, as bagagens serão encaminhadas automaticamente
para a estação ferroviária de destino. Os passageiros não terão que
perder tempo esperando.
Express:
Para os voos que chegam até as 11h45 e com pagamento da taxa
de serviço expresso, a bagagem estará disponível para coleta na
estação ferroviária de destino no mesmo dia. Esse serviço está disponível nas seguintes estações: Arosa, Basel SBB, Berna, Brig, Chur,
Davos Platz, Engelberg, Grindelwald, Gstaad, Interlaken Ost, Interlaken West, Klosters, Lausanne, Lucerna, Mürren, St.Moritz, Wengen, Zermatt, Estação central de Zurique.
Oferta padrão:
Estações de trem selecionadas*:
■ Chegada do voo até as 23h – retirada no dia seguinte a partir das
18h
Todas as outras estações*:
■ Chegada até as 23h – retirada no dia seguinte a partir das 9h
Bagagem de voo de aeroporto no exterior até hotel na Suíça
Com esse confortável serviço, a bagagem dos passageiros é entregue diretamente no hotel de destino, no dia seguinte a chegada na
Suíça. Para os voos que chegam até as 11h45 e com pagamento da
taxa de serviço expresso, a bagagem estará disponível para coleta
no hotel de destino no mesmo dia. A entrega express está disponível
para destinos turísticos selecionados.
Transporte de bagagem dentro da Suíça
Bagagem porta-a-porta (hotel a hotel)
A bagagem é recolhida no endereço do passageiro e entregue no
endereço designado no dia seguinte. Para entregas no mesmo dia,
está disponível uma opção de serviço expresso (apenas entre destinos turísticos selecionados).

Entrega de bagagem no balcão de check-in

Transporte de bagagem saindo da Suíça
Bagagem de voo de estação para o aeroporto de Zurique:
todas as companhias aéreas
A bagagem é transportada da estação de embarque para o aeroporto de Zurique. Deve ser entregue na estação de partida o mais
tardar às 19h do dia anterior à partida *. Pode ser coletada a partir
das 06h30 da manhã seguinte no balcão de bagagem SBB do aeroporto de Zurique. Os passageiros são responsáveis pelo check-in de
suas bagagens no balcão de check-in da companhia aérea escolhida. Para voos com partida após às 16h e apenas em estações
selecionadas, a bagagem pode ser entregue na manhã do dia da
partida (sujeito ao pagamento da taxa express). Dependendo da distância da estação ferroviária ao aeroporto de Zurique, os horários de
entrega* variam. A opção de serviço express está disponível nas
seguintes estações ferroviárias: Grindelwald, Interlaken Ost, Lauterbrunnen, Mürren, Wengen, Zermatt.
Bagagem de voo para o aeroporto de Zurique: todas as companhias aéreas
De qualquer parte da Suíça, a bagagem será recolhida no hotel do
passageiro na noite anterior à partida e transportada até o aeroporto'
Zurique. Pode ser coletada a partir das 06h30 da manhã seguinte no
balcão de bagagem SBB do aeroporto de Zurique. Os passageiros
são responsáveis pelo check-in de suas bagagens no balcão de check-in da companhia aérea escolhida. Para voos com partida após às
16h e apenas nos destinos suíços selecionados, a bagagem pode
retirada na manhã do dia da partida (sujeito ao pagamento da taxa
express). A bagagem será recolhida entre 6h00 e 9h00.
Bagagem de voo porta a aeroporto de Zurique com check-in:
Voos operados pelas empresas SWISS e Edelweiss Air
De qualquer parte da Suíça a bagagem será recolhida no hotel do
passageiro na noite anterior à partida do voo. O serviço está disponível para voos partindo do aeroporto de Zurique. Ao entregar a bagagem, os passageiros recebem a etiqueta de bagagem e o cartão de
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embarque com o número do assento do avião. Desse jeito, os clientes
podem aproveitar melhor o tempo livre antes da partida da Suíça, sem
a espera no balcão de check-in, nem preocupações com bagagem.
Para os voos com saída apos 16 h e apenas em alguns destinos, serviço de coleta de bagagem (sujeito a taxa) também está disponível na
manhã da partida do voo. A bagagem será recolhida entre 6h00 e 9h00.
Importante:
Os clientes devem estar presentes pessoalmente na retirada da
bagagem. Se não for possível, deve ser usado o serviço “Bagagem
de voo do hotel ao aeroporto de Zürich” (sem check-in).
Bagagem express para grupos porta-a-porta
O serviço de bagagem para grupos express porta-a-porta está disponível para 10 ou mais pessoas (máximo de 50 itens de bagagem)
viajando na Suíça de trem, ônibus ou barco. O serviço está disponível para quaisquer dois endereços suíços, incluindo o aeroporto de
Zurique. Coleta de bagagens até as 9h garante a entregue até as
18h do mesmo dia.
A reserva, o transporte e o pagamento estão aos cuidados da SBB.

Valor do transporte: CHF 300 (valor neto, sem comissão).
A reserva precisa ser feita pelo menos cinco dias úteis antes da utilização do serviço
■ Reserva online em sbb.ch/en/group-luggage, ou pelo email
baggage@sbb.ch
■ Serviços adicionais mediante solicitação e a preços individuais
■ Entrega de bagagem possível também em aeroporto estrangeiro
(caso chegue ao aeroporto de Zurique antes das 11h30).
■

Seguro de bagagem
As ferrovias oferecem uma cobertura de até CHF 2.000 por item em
caso de atraso na entrega, dano ou perda total.
Reserva
mystsnet.com/wheretobuy
*Conferir todas as estacões com serviços de bagagem, além de informações
detalhadas e prazos de entrega em sbb.ch/luggage

Resumo dos produtos de bagagem.
Produto

Prazos e valores brutos

Transporte de bagagem para a Entrega no mesmo dia
Suíça

Disponibilidade
Entrega um dia depois da
chegada

Entrega dois dias depois da
chegada

Bagagem de voo de aeroporto
estrangeiro para a estação1

–

CHF 24 por item

–

15 estações ferroviárias

Bagagem de voo de aeroporto
estrangeiro para a estação1

–

–

CHF 24 por item

aprox. 160 estações ferroviárias

Bagagem de voo express de
aeroporto estrangeiro para a
estação1

CHF 24 por item + CHF 30 de
taxa fixa por pedido

–

–

17 estações ferroviárias (veja a
página 84)

Bagagem de voo de aeroporto
estrangeiro a casa1

–

CHF 24 por item + CHF 30 de
taxa fixa por pedido

–

todos os destinos (exceto
car-free)

Bagagem de voo express de
aeroporto estrangeiro a casa1

CHF 24 por item + CHF 60 de
taxa fixa por pedido

–

–

aprox. 20 destinos turísticos
(exceto onde o carro é proibido)

Transporte de bagagem dentro Entrega no mesmo dia
da Suíça

Entrega no dia seguinte

Entrega depois de dois dias

Bagagem Express porta-a-porta2

CHF 12 por item + CHF 73 de
taxa fixa por pedido

–

–

aprox. 20 destinos turísticos

Transporte de bagagem
partindo da Suíça

Entregue/Coleta na manhã da
partida do voo

Entregue/Coleta um dia antes
da partida do voo

Bagagem de voo da estação ao
aeroporto de Zurique2

–

CHF 24 por item

–

aprox. 160 estações ferroviárias

–

–

6 estações ferroviárias (veja a
página 84)

CHF 24 por item + CHF 25 de
taxa fixa por pedido

–

todos os destinos (exceto onde
o carro é proibido)

–

–

aprox. 20 destinos turísticos
(exceto onde o carro é proibido)

CHF 40 por item + CHF 30 de
taxa fixa por pedido

–

todos os destinos (exceto
car-free)

–

–

aprox. 20 destinos turísticos
(exceto onde o carro é proibido)

Bagagem de voo express da
CHF 24 por item + CHF 30 de
estação ao aeroporto de Zurique2 taxa fixa por pedido
Bagagem de voo de hotel ao
aeroporto de Zurique2

–

Bagagem de voo express de hotel CHF 24 por item + CHF 60 de
ao aeroporto de Zurique2
taxa fixa por pedido
Bagagem de voo de hotel a
aeroporto estrangeiro com
check-in (SWISS e Edelweiss Air)2

–

Bagagem de voo express de hotel CHF 40 por item + CHF 60 de
a aeroporto estrangeiro com
taxa fixa por pedido
check-in (SWISS e Edelweiss Air)2
1 peso
2 peso

máximo por item de bagagem 32 kg (70,5 lbs)
máximo por item de bagagem 25 kg (55 lbs)
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Serviços na estação.
Guarda-volumes e depósito de bagagem
Para ter as mãos livres após a chegada, os
passageiros podem depositar sua bagagem
na estação. Os guarda-volumes são uma
solução conveniente para os viajantes que
visitam uma cidade para uma breve parada
e seguem em frente logo em seguida. Os
depósitos de bagagem são muito convenientes para itens maiores ou de mais valor,
já que devem ser depositados no balcão
indicado. O acesso à bagagem está limitado
aos horários de abertura do balcão correspondente.
sbb.ch/lockers

SBB Wi-Fi: Navegue gratuitamente nas
estações
Nada menos que 80 estações operadas
pela SBB em toda a Suíça oferecem acesso
gratuito à Internet. É fornecido acesso à
Internet de alta velocidade, continuamente
adaptado às necessidades dos clientes.
Muito importante: a privacidade e a segurança dos dados têm prioridade máxima
para a SBB. Quem acessa a internet gratuita
na estação não precisa se preocupar em ser
inundado por anúncios ou ter seus dados
encaminhados a terceiros.
Visão general:
Configuração simples
■ Registro único
■ 60 minutos de acesso gratuito à Internet
por estação operada pela SBB
■ Os clientes podem surfar novamente após
uma pausa de duas horas
sbb.ch/wifi
■

Shopping e restaurantes
A maioria das estações ferroviárias da Suíça
também são atraentes centros de compras,
informações e serviços. Os visitantes podem
desfrutar de uma deliciosa refeição antes de
seus passeios ou aproveitar uma grande
variedade de estabelecimentos comerciais e
restaurantes.
sbb.ch/en/station-services
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Câmbio SBB
Em cerca de 150 estações ferroviárias da
Suíça, mais de 100 moedas podem ser trocadas por francos suíços. As estações
maiores oferecem serviços noturnos e de fim
de semana em seus guichês de câmbio.
sbb.ch/change
Achados e perdidos
Perdeu alguma coisa no trem ou na estação? O objeto perdido pode ser encontrado
rapidamente por algum turista honesto que
o devolverá. O passageiro será notificado
assim que o item for recuperado.
sbb.ch/en/lostandfound
Importante: As informações sobre estações
não operadas pela SBB estão disponíveis no
site da respectiva empresa de transporte.

Serviços no trem.
Serviço de alimentação a bordo da SBB
Em determinados trens, os passageiros contam
com restaurantes operados pela SBB, que oferecem a escolha de pratos selecionados. Os
restaurantes da SBB são indicados na tabela
de horários pelo símbolo O. Há um bistrô da
SBB (O) no piso inferior da maioria dos trens
InterCity de dois andares. Os restaurantes e bistrôs da SBB estão abertos entre 6h30 e 21h.
Em muitos trens, os passageiros podem
desfrutar do serviço diretamente no assento
da 1ª classe. Nos trens InterCity e EuroCity
com restaurante SBB, este serviço é oferecido diariamente das 7h às 18h30. Devido à
situação atual, por favor verifique a disponibilidade deste serviço com antecedência.
sbb.ch/en/rail-catering
Refeições para os fanáticos dos trens
panorâmicos
Mais informações sobre refeições nos trens
panorâmicos estão disponíveis nas páginas 23–
33 e no site das respectivas empresas de trem.

Zona silenciosa
No vagão silencioso da 1ª classe, os viajantes
podem ler, trabalhar ou simplesmente relaxar
sem serem interrompidos por ruídos indesejáveis. Os trens com zonas silenciosas são indicados com as letras “RZ” nos horários.
sbb.ch/en/station-services/during-your-journey/on-board-service.html
Zona de trabalho
Os trens InterCity oferecem áreas de trabalho completas com tomadas, transferência
de dados otimizada, amplificadores para
recepção de telefone celular e grandes
superfícies de trabalho na 1ª classe. Os trens
com zonas de trabalho estão indicados com
as letras “BZ” nos horários.
sbb.ch/en/station-services/on-the-train/
on-board-service.html

FreeSurf da SBB
Com o aplicativo Free Surf da SBB é possível aproveitar uma conexão de internet gratuita, rápida e segura em todos os trens
nacionais de longa distancia. Os clientes
estrangeiros podem navegar sem custo com
um chip da Sunrise.
sbb.ch/freesurf
Viajar em família
Graças ao Swiss Family Card oferecido pelo
Swiss Travel System, as crianças de até 16
anos incompletos viajam grátis no transporte
público: Não existe país mais simples para
as famílias explorarem do que esta pequena
nação alpina A variedade dos serviços do
transporte público transformaram a viagem
em família em uma experiência relaxante.
Carrinhos de bebê, trocadores de fraldas e check-in de bagagem
Os trocadores de fraldas estão localizados
nos banheiros acessíveis a cadeiras de
rodas dos trens InterCity e, assim, facilitam
as viagens de famílias com bebês. Famílias
em trânsito podem ter dúvidas sobre o check-in da bagagem: Existem informações adicionais nas páginas 84 e 85.
Vagão familiar “Ticki Park” - um playground sobre rodas
Todos os trens de dois andares InterCity são
equipados com um vagão familiar decorado,
marcado nos horários e estações com as
letras “FA”. Situados no andar médio-superior, essas áreas oferecem um playground
para as crianças brincarem o quanto quiserem. Além disso, todas as mesas dos
vagões familiares estão equipadas com
divertidos jogos de tabuleiro. sbb.ch/en/
station-services/on-the-train/on-boardservice.html

Viajar com um cachorro
Se os cães forem levados no vagão de passageiros ou no de bagagens, é necessário
comprar um bilhete de 2ª classe pela
metade do preço ou pagar a tarifa mínima
exigida (passe para cachorro, cachorro
Pass). (Com um Swiss Travel Pass, também
é necessário comprar um bilhete de 2ª
classe pela metade do preço). São isentos
cães pequenos de até 30 cm de altura
transportados em uma casinha de viagem,
gaiola ou outro recipiente adequado. Eles
podem ser levados gratuitamente como
bagagem de mão.
sbb.ch/en/travelcards-and-tickets/
tickets-for-switzerland/dogs.html

Viajar com uma bicicleta
Auto carregamento de bicicletas
Os titulares de um bilhete de bicicleta válido
podem levar suas bikes e e-bikes na maioria
dos trens e ferrovias privadas da SBB, bem
como em boa parte dos ônibus. A reserva
de bicicletas é necessária em algumas linhas
PostBus, de março a outubro nos trens IC e
durante todo o ano nos trens EC, ICE e Railjet. O requisito de reserva está marcado no
horário com o símbolo "reserva de bicicleta".
sbb.ch/velo
Despacho de bicicletas na Suíça
Na Suíça, as bicicletas podem ser despachadas como bagagem em todas as estações ferroviárias que contam com um balcão de bagagem – e enviadas para qualquer
estação de destino. Mais informações em:
sbb.ch/velo
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Informações para viajantes com mobilidade reduzida.
Seja viajando em cadeira de rodas ou uma deficiência visual ou auditiva – o transporte público suíço oferece diversos serviços que facilitam a mobilidade: na estação ferroviária e nos respectivos meios de transporte.

Infraestrutura
Viagens independentes e sem barreiras são
possíveis em diversos meios de transporte e
estações ferroviárias suíças. Acesso em piso
rebaixado, elevadores e plataformas sem
degraus são apenas algumas das instalações disponíveis. Se a viagem sem barreiras
não puder ser totalmente garantida, é fornecida assistência localmente.

antes do início da viagem. A maioria dos
trens expressos conta com um compartimento para cadeira de rodas.

Centro de atendimento para pessoas
com necessidades especiais
A SBB oferece serviços especiais para pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência
visual. A SBB oferece serviços especiais
para pessoas com mobilidade reduzida ou
deficiência visual. Também faz recomendações sobre a escolha de um trem adequado
e garante serviços de embarque e desembarque em estações maiores. Pedidos de
embarque ou serviços de desembarque
devem ser feitos o mais tardar uma hora

Centro de atendimento para pessoas
com necessidades especiais
Telefone: +41 (0) 51 225 78 44 (6h00 a
às 22h00)
Email: mobil@sbb.ch,
sbb.ch/handicap

■ Para obter mais informações:
sbb.ch/handicap
■ Tabela com informações sobre viagens
sem barreiras (consulte “Viagens acessíveis”
em sbb.ch)
■ Informações sobre acessibilidade para
cadeiras de rodas em trens panorâmicos
premium, rotas cênicas e excursões de
montanhas estão disponíveis nas páginas
23 – 72
■ Mais informações para viajantes com
mobilidade reduzida estão disponíveis no
site da respectiva empresa de transporte

Safer Travel – segurança com a bagagem.
Viajar é maravilhoso e nada deveria atrapalhar esse momento de diversão – muito menos roubo de bagagem. Aqui
estão algumas dicas e lembretes sobre como manter a segurança ao viajar com bagagem pela Suíça – e onde
obter ajuda, se necessário.
Antes de viajar
■ Fazer cópias de documentos importantes
(passaporte, carteira de identidade, etc.)
■ Nunca carregar muito dinheiro
■ Imprimir documentos de viagem e tê-los
sempre em mãos
■ Anotar o número IMEI do celular
Em caso de roubo
Entrar em contato, imediatamente, com a
delegacia mais próxima. Em caso de roubo,
um relatório deve ser preenchido.
Número de emergência: 117
Mais informações
safertravel.ch
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Aplicativo Swiss Travel Guide.
O aplicativo “Swiss Travel Guide” ajuda os viajantes a planejar o itinerário e a incluir os pontos turísticos certos no
trajeto. O aplicativo oferece uma “lista de desejos” integrada, mapa do transporte público, cupons de desconto e
informações relevantes, como mapas de estações ferroviárias e perguntas frequentes.
Um companheiro de viagem atencioso
Um passeio relaxante de barco no Lago de
Zurique? Ou talvez uma tarde cultural no
Museu Matterhorn?

Conhecendo a Suíça e compartilhando
nas redes sociais
“Distância total percorrida: 1.435,2 km.”
A Suíça oferece a rede de transporte público
mais densa do mundo. A ampla variedade
de serviços de transporte público garante
imagens únicas de montanhas, lagos e atrações por todo o país. E o Swiss Travel Guide
não para de contar: O aplicativo grava cada
quilômetro – percorrido confortavelmente no
trem, ônibus e barco – em uma estatística
personalizada. Com a função de compartilhamento integrado, os turistas podem compartilhar suas estatísticas de viagem nos
canais de mídia social.

O guia de viagem digital inspira os turistas já
durante a fase de planejamento dos passeios pela Suíça. Após a chegada, o Swiss
Travel Guide indica os destaques locais em
um mapa integrado. Esses destaques
podem ser adicionados a uma “lista de
desejos” personalizada.
A “lista de desejos” e a área de ajuda com
informações importantes estão acessíveis a
qualquer momento, mesmo no modo off-line. Graças ao acesso integrado à tabela
de horários da SBB, os viajantes podem
maximizar os benefícios da jornada e nunca
perder nada.

Cupons digitais com ofertas e descontos atrativos
Destaques gastronômicos, descontos em
destinos de viagens e ferrovias de montanha, presentes exclusivos: cupons digitais
integrados oferecem um grande valor agregado Eles podem ser ativados depois da
instalação do aplicativo e são válidos por um
período de tempo definido. Assim, a jornada
pela Suíça se torna ainda mais atraente,
com economia e a promessa de inesquecíveis experiências de viagem.

Download
O aplicativo Swiss Travel Guide está disponível para download gratuito na App Store e
Google Play Store em inglês, alemão, coreano, chinês simplificado e chinês tradicional.
mystsnet.com/swisstravelguide
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Fique bem informado.
Notícias sobre produtos, preços, ofertas e muita inspiração. O Swiss Travel System está sempre informando os
seus seguidores em diversos canais on-line, permitindo que todos fiquem sempre atualizados sobre as últimas
novidades.
Plataforma Trade e Mídia
A plataforma mystsnet.com oferece conteúdos para uso diário. Informações sobre
produtos, valores e atividades comerciais
estão sempre disponíveis. É possível fazer o
download de fichas técnica sobre a oferta
de produtos, mapas, fotografias e logos,
além do manual de vendas. O Media &
Trade Kit contém uma coleção compacta
dos documentos mais importantes e está
disponível para download como arquivo ZIP.
A Newsroom oferece as informações mais
recentes em tempo real, enquanto as Stories
contam histórias inspiradoras sobre viagens
de trem, ônibus e barco na Suíça.
mystsnet.com

Boletim de notícias
O Trade News é publicado trimestralmente
na forma de um boletim informativo enviado
por e-mail. Além das notícias sobre a variedade de produtos, preços e ofertas do
Swiss Travel System, o Trade News oferece
inspiração e novidades do mundo dos transportes públicos suíços.
Assine aqui:
mystsnet.com/trade-news
Swiss Travel System Excellence Program
A plataforma de aprendizagem do transporte
público suíço: saiba tudo sobre o transporte
público na Suíça de maneira simples, rápida e
divertida com Swiss Travel System Excellence
Program, lançado pela primeira vez no 2021.
Heidi e Peter acompanharão os participantes
pelos diferentes módulos e contarão tudo o
que é preciso saber sobre o transporte
público suíço. Quem passar no teste final
poderá receber a certificação como Swiss
Travel System Excellence Expert.
Quatro razões para se cadastrar:
Experimentar um programa de e-learning
moderno e divertido
■ Participar de sorteios regulares e ganhar
prêmios incríveis
■ Atualizar seus conhecimentos todos os
anos
■ Tornar-se um Swiss Travel System Excellence Expert – gratuitamente
■

Cadastro
mystsnet.com/elearning
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Programa de e-learning Switzerland Travel Academy
O programa de e-learning do Switzerland
Tourism consiste em seis módulos básicos.
Após a conclusão é possível se cadastrar
nos módulos adicionais de especialização,
entre outros, sobre o Swiss Travel System.
Além de um certificado gratuito, todos os
diplomados do programa de e-learning Switzerland Travel Academy se beneficiam com
as seguintes vantagens:
■ Certificados de especialização, atestando
suas qualificações
■ Especialização em vários campos
■ O direito de usar o logotipo de Expert em
folhetos, documentos, sites e assinaturas
de e-mail
■ Pedido de brochuras
MySwitzerland.com/academy
Redes sociais
Vamos socializar! Os viajantes de trem, ônibus e barco na Suíça estão convidados a
compartilhar seus posts nas mídias sociais
com as hashtags #swisstravelsystem e
#grandtraintour. Os seguidores do Swiss
Travel System nos canais sociais estão sempre atualizados e sempre descobrem novidades sobre a Suíça.

@swisstravelsystem
@media_sts
@swisstravelsystem
Swiss Travel System AG
@swisstravelsystem
@STS_China
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MONTE GLACIAL TITLIS
Passe um dia fantástico na neve a mais de 3000 metros de altitude.
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TITLIS CLIFF WALK
A ponte suspensa mais alta da Europa

TITLIS ROTAIR
O primeiro teleférico giratório

WWW.TITLIS.CH
TITLIS CABLEWAYS, HOTELS & RESTAURANTS
6391 ENGELBERG | SUÍÇA | TELEFONE +41 (0)41 639 50 50

MONTE GLACIAL TITLIS BEM-VINDO AO CORAÇÃO DA SUÍÇA

