Genebra

Cosmopolitismo. Talvez essa seja a melhor palavra para descrever a
elegante cidade situada à beira de um lago enorme, também conhecida
como “cidade da paz”, e considerada um dos mais importantes centros
diplomáticos e financeiros do mundo. A população internacional (45%
são estrangeiros) que transforma a cidade em um caldeirão multicultural,
cheio de desafios e novidades. Entregue-se à Genebra, e aprenda com ela!
www.sosviagem.com.br

Top 5
1. O Lac Leman é um dos
principais cartões postais da cidade.
Aproveite para contemplar o Jet de
d’Eau (um jato d’água com mais de
cem metros de altura) e o relógio de
flores (com 5 metros de diâmetro).

da suiça é o Musée d’Art et
d’Histoire. Em anexo, o Museu
do Relógio (especialidade do país) e
o Petit Palais, com obras de Monet,
Renoir e Cézanne, entre outros.
4. O Muro dos Reformadores
é um monumento em pedra que
tem as estátuas dos precursores da
Reforma Protestante em Genebra
e fica perto de uma muralha do
século XVI.

2. O centro antigo de Genebra,
conhecido como Vieille Ville,
se encontram a Catedral de
Saint-Pierre (com uma bela vista
panorâmica dos lagos e dos Alpes)
e a Place de Bourg-de-Four,
ladeada por edifícios dos séculos 5. Genebra abriga mais de 200
XVI e XVIII e um dos locais mais organizações internacionais
e 250 ONGs, e muitos desses locais
movimentados da cidade.
dispõem de museus ou exposições
3. Com pinturas, esculturas e permanentes. O destaque vai para a
armas, um dos maiores museus ONU e a Cruz Vermelha.

Programa Inusitado
Organize sua programação
noturna e, de madrugada,
volte caminhando para o
hotel. Dá vontade de fotografar,
não as ruas em si, mas a incrível
sensação de segurança (se isso
fosse fotografável). Segurança
suíça, sem dúvida!

Sinta-se como
um suiço
Procure uma barraquinha e peça
um crepe de chocolate ou de
queijo. Comemore o momento!
Você está degustando um crepe
suíço feito com cholocate suíço ou
queijo suíço na Suiça... parfait!

Compras
Genebra não é considerada um
bom lugar para fazer compras, pois
os preços geralmente são altos. No
entanto, se você quer aproveitar
sua visita ao país conhecido pela
excelência de seus relógios, a
cidade abriga as sedes das maiores

marcas do mundo, como Rolex,
Patek Philippe e Audemars Piguet.
Também não esqueça dos famosos
canivetes suiços: além dos
modelos tradicionais, já existem
vários com inovações tecnológicas
ou para necessidades diferenciadas.

Tem Que Provar
Além do famoso crepe suiço, os batatas. Gratinados e ensopados
pratos típicos do país são quentes e também são pratos populares.
perfeitos para o clima frio.
Mas não dá para esquecer que
O mais conhecido é o Fondue. A este é o país dos queijos e dos
Raclette é parecida, mas o queijo chocolates. E tem mais: uma visita
é derretido em porções pequenas ao supermercado local já rende
e geralmente acompanhado de produtos de altíssima qualidade.

Sugestões de Acomodação
Hotel St. Gervais

Auteuil Manotel

A apenas 300m da
Estação de Trem Cornavin e do
Lago de Genebra, o hotel oferece
wifi gratuito e café-da-manhã
continental. Os quartos tem TV.
Os hóspedes recebem um cartão
para usar a rede de transporte
público (ônibus e trens) da cidade
gratuitamente.

Hotel moderno situado no
centro de Genebra, perto do Lago
de Genebra. Dispõe de academia e
Wi-Fi gratuito no local. Os quartos
contam com ar-condicionado,
TV via satélite e comodidades
para fazer chá e café. Os hóspedes
podem desfrutar gratuitamente dos
transportes públicos de Genebra.

Fique de olho: Os quartos contam
com pia, mas os banheiros são
compartilhados. O café da manhã
não oferece muita variedade.

Fique de olho: O café da manhã
não está incluído na diária. Alguns
hóspedes reclamaram do elevador,
considerado pequeno.

Saiba mais sobre esse hotel.

Saiba mais sobre esse hotel.

President Wilson - A Luxury Collection Hotel
Hotel 5 estrelas localizado à beira do Lago de Genebra, com vista
para o Mont Blanc e os Alpes. Possui spa, academia, piscina ao ar livre,
três restaurantes e dois bares. Os quartos contam com ar-condicionado e
TV de tela plana. Wifi está disponível em todo o hotel. Oh hóspedes tem
acesso gratuito à rede de transporte público da cidade.
Fique de olho: o café da manhã não está incluso no preço da diária.
Clique aqui para conhecer melhor esse hotel.
Pesquise mais opções de hotel em Genebra no booking.com

