
INFORMAÇÃO VIAGEM À SUIÇA 

6 a 11 de Setembro 

 

PREÇO: 805 euros, incluindo: 

▪ Transporte de ida-e-volta, de avião, Porto – Basileia – Porto, com bagagem de cabine 

▪ Todos os transportes no destino em autocarro privativo para o grupo, disponível todos 

os dias, com motoristas portugueses 

▪ Alojamento em hotel, em regime de alojamento e pequeno-almoço; 5 noites: 2 em Chur, 

3 em Basileia 

▪ Seguro de viagem; 

▪ Impostos e taxas; 

 

Não inclui entrada nas obras abaixo descritas: 

▪ Graubünden Museum of Fine Arts: 9€ 

▪ Vitra: 10€ 

▪ Schaulager Museum: 19€ 

▪ Kunstmuseum Basel: 30€ 

NOTA: valores indicativos 

 

INFORMAÇÃO ADICIONAL 

O número mínimo de participantes para que este valor seja viável é de 20 inscritos, sendo que 

devem efetuar o pagamento de metade do valor da viagem (400€) após a inscrição, de forma a que 

a agência possa efetuar o mais brevemente possível o bloqueio dos voos. 

Caso não se atinja o número mínimo de inscritos (20), o valor será devolvido na totalidade, durante 

a primeira semana de Setembro. Esta informação estará disponível para todos no momento da 

inscrição, para que possam ter conhecimento. 

Link para inscrição: 

http://www.alaviagens.com/site/eventos/detalhe/viagem-a-suica-aefaup 

 

O sistema de reserva da agência AlaViagens, é um sistema onde cada pessoa se inscreve de forma 

individual e são gerados automaticamente dados para o pagamento da primeira prestação (através 

de um pagamento de serviços MB). 

 

DATA LIMITE PARA INSCRIÇÃO: 14 de Agosto (3ª feira) 

 

 

 

OBRAS A VISITAR 

 

BELLINZONA 

http://www.alaviagens.com/site/eventos/detalhe/viagem-a-suica-aefaup


▪ Restauro de Castelgrande – Arq. Aurelio Galfetti 

▪ Piazza del Sole – Arq. Livio Vacchini 

 

FLIMS 

▪ Atelier de Valerio Olgiati – Arq. Valerio Olgiati* 

 

VALS 

▪ Termas de Vals – Arq. Peter Zumthor 

▪ The Timber House – Arq. Peter Zumthor* 

 

CHUR 

▪ Shelters for Roman Archaeological Site – Arq. Peter Zumthor 

▪ Graubünden Museum of Fine Arts – Barozzi Veiga 

▪ Heiligkreuzkirche – Arq. Walter Förderer 

 

ZURICH 

▪ Heidi Weber House – Le Corbusier 

▪ Biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade de Zurich – Santiago Calatrava 

 

BASILEIA 

▪ Schaulager Museum – Herzog & Meuron 

▪ Messe Basel/New Hall - Herzog & Meuron 

▪ Kunstmuseum Basel - Christ Gantenbein 

▪ General Trade School – Arq. Hermann Baur* 

▪ Antoniuskirche – Arq. Karl Moser 

▪ Roche Pharma Research Building - Herzog & Meuron* 

▪ Südpark Baufeld D - Herzog & Meuron* 

▪ Edifício da Novartis em Fabrikstrasse – Arq. Tadao Ando* 

 

LAUFEN 

▪ Ricola Marketing Building - Herzog & Meuron 

▪ Ricola Kräuterzentrum - Herzog & Meuron* 

 

WEIL AM RHEIN (Alemanha) 

▪ Vitra – vários arquitetos 

 

 

NOTAS: 

▪ Obras assinaladas com *, não é garantido que seja possível entrar, provavelmente, só se 

podem visitar no exterior 

▪ A visita a Zurich está dependente da possibilidade de se visitar a obra de Le Corbusier, uma 

vez que a mesma, de momento encontra-se em manutenção 

 

 

Qualquer questão, poderão mandar mensagem para o facebook da AEFAUP ou 

viagemaefaup@gmail.com 

 


