
Pacote suíça
4 dias nos Alpes suíços
9 a 13/julho



9/jul

• Chamonix Mont-Blanc
– Maior montanha da Europa
– Teleférico + cubo

• Check-in no hotel SPA, na Suíça



chamonix
Mont-blanc



chamonix
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NENDAZ - Hotel spa

• Centro de uma estação de ski
• Estrutura ao redor (restaurantes, lojas)
• Vale do rio Rhône (Ródano)
• Posição estratégica para 3 montanhas (top 20)
• SPA: piscinas, sauna, massagem
• Quartos com banheira e varanda

– Opcional: com vista para a montanha



nendaz
Hotel spa
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nendaz
Hotel spa



10/jul

• Col de la Croix (22km, 1400m)
• Maior que o Col du Galibier (pela face difícil, 

via Telegraphe)
• Palco do Tour de Romandie (2016): Chris 

Froome venceu a etapa num ataque solo



Col de la croix
22km, 1.400m



11/jul

• Col du Sanetsch (22km, 1700m)
• Mais desnível que o Mont-Ventoux (1639m)
• Pedalando desde o hotel!
• Desafio opcional: teleférico, descida e trem



Col du sanetsch
22km, 1.700m



12/jul

• Col du Grand St. Bernard (1752m)
• Mais desnível e distância que o Mont-Ventoux
• Subida típica: 30km (42km +500m, se sair de Martigny)

• Plano B: Col de la Forclaz (percorrida no Tour 2016)



Grand st. bernard
30km, 1.752m
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13/jul

• Check-out
• Almoçar em Lausanne ou Montreaux
• Transfer para o aeroporto de Genebra



TRANSPORTE e apoio

Tem sempre um carro nos acompanhando
Pedale o quanto quiser!



Transporte e apoio
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Transporte e apoio



O que está incluso

• Hospedagem com café da manhã
• Traslado aeroporto – hotel – aeroporto 
• Traslados treinos e passeios
• Alimentação, hidratação e apoio do carro durante 

os treinos
• Revisão constante das bicicletas
• Planejamento dos treinos guiados
• Guias monitores Braddocks



O que NÃO está incluso

• Passagens aéreas
• Alimentação fora dos treinos (restaurantes)
• Tíquetes de trem, museus e teleféricos
• Seguros e itens não citados



O que também está incluso





VALORES
• CASAL:

– 50% OFF p/ acompanhante ou
– 20% OFF p/ segundo ciclista

• Hospedagem single: diferença de custo, 
apenas

www.Braddocks.com.br
Acesse:

* Parcelamento variável com a proximidade da viagem



Allons-y!
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