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projeto em cada etapa e sempre me motivaram a 

seguir perseguindo meus sonhos!

Aos amigos que dedicaram parte do seu tempo 
em escutar minhas ideias, tirar minhas dúvidas, 

ler meus textos e divulgar minhas histórias, 
muito obrigada! Um agradecimento especial à 
Ana Luiza, que me ajudou a revisar o conteúdo, 
à Débora Assis, que me deu dicas valiosas sobre 

Lugano, à Letícia e Roman Blattmann que 
apoiaram minhas ideias e à Helô Righetto, que 

tirou várias dúvidas sobre o processo de publicar 
um livro.
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responsável por deixar este projeto lindo: 
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fundamentais para que este livro ficasse como 
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Desde que comecei a escrever artigos sobre a Suíça 
para o blog Eu Ando Pelo Mundo, tenho recebido 
inúmeras perguntas de leitores interessados em 
viajar pelo país. Sempre aparecem dúvidas sobre a 
temperatura, lugares para ver a neve, funcionamen-
to das estações de esqui e cuidados necessários 
para enfrentar o frio no meio dos Alpes. 

Com o tempo, comecei a perceber que pouca gen-
te considera viajar pela Suíça durante o verão eu-
ropeu, entre junho e setembro. Neste período, as 
cidades costumam se encher de vida, os dias são 
mais longos e os termômetros chegam a marcar 
temperaturas bem altas, o que pode parecer im-
provável para quem nunca esteve no país.

Com o objetivo de divulgar as belezas da Suíça du-
rante os meses mais quentes do ano, foi criado o 
projeto #CalorNosAlpes, cujo resultado é este guia. 
No verão de 2016, eu e minha família fizemos uma 
viagem completa pela Suíça, passando por cidades 
históricas, vilas alpinas, montanhas majestosas e 
ferrovias panorâmicas. Vários artigos sobre a nossa 
experiência foram publicados no blog e suas redes 
sociais.

O livro “Calor Nos Alpes: Guia da Suíça no Verão” 
reúne algumas histórias da nossa viagem, além de 
informações importantes e recomendações valio-
sas sobre o país.

Espero que este guia seja uma fonte de inspiração 
para que você possa desfrutar de uma viagem per-
feita na Suíça, repleta de experiências autênticas 
e histórias de verão, algo que eu adoraria ver nas 
redes sociais, através da hashtag #CalorNosAlpes.

Boa leitura e boa viagem!
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A Suíça é um dos poucos lugares onde a natureza 
majestosa convive em perfeita harmonia com a in-
fraestrutura urbana. O alto investimento em tecno-
logia e mobilidade resultaram nos mais de 26 mil 
quilômetros de linhas de transporte público, em 
expansão até os dias de hoje. Centenas de vias de 
trens, bondes, funiculares, barcos, ônibus e teleféricos 
ligam as cidades mais importantes aos pontos mais 
remotos do país, o que impressiona tanto os morado-
res locais como os turistas.
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Tamanho investimento permite que 
todos os visitantes tenham acesso 
aos lugares mais afastados, utilizan-
do os meios de transporte que mais 
lhes convenham. Qualquer forma 
de transporte que você escolher será 
perfeitamente adequada para a sua 
viagem, em termos de segurança e 
acessibilidade. A sua decisão irá de-
pender do orçamento, do tempo e 
do tipo de viagem que deseja fazer 
pela Suíça. 
O roteiro completo deste livro tem 
duração de 15 dias e foi criado em 
conjunto com a equipe do Swiss 

Travel System, que nos ajudou a 
montar uma programação pelos 
trajetos de trens panorâmicos mais 
bonitos do país, listados no Grand 
Train Tour of Switzerland. Para isso, 
utilizamos os passes de viagem de 
15 dias, recomendados para quem 
deseja seguir na íntegra o percurso 
deste guia. Por outro lado, se você 
decidir fazer um roteiro mais enxuto 
pela Suíça, basta escolher as cida-
des mais interessantes e adaptar 
o percurso, combinando-o com os 
demais passes de transportes dis-
poníveis. 

A rota foi planejada para ser rea-
lizada, de preferência, durante os 
meses mais quentes do ano, entre 
maio e princípios de outubro. Nes-
te período, os turistas conseguem 
aproveitar os dias mais longos, com 
temperaturas bastante amenas, 
mesmo nas montanhas mais altas 
do país. Entretanto, é possível fazer 
a mesma viagem em outros meses 
do ano. Neste caso, as paisagens 
serão bem diferentes, com muito 
mais neve e frio no caminho, sen-
do então mais apropriado chamar 
a rota de #FrioNosAlpes. Porém, 

com as roupas adequadas, esta via-
gem será igualmente fantástica no 
inverno.
Ao longo do guia, há trechos iden-
tificados como #CalorNosAlpes, 
que são histórias que aconteceram 
conosco durante a nossa viagem! 
Comentários com dicas que consi-
deramos importantes estão desta-
cados em todo o livro. Finalmente, 
você sempre poderá ler mais arti-
gos sobre a Suíça no nosso site, o 
www.euandopelomundo.com.
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O guia Calor nos Alpes foi elaborado para quem deseja 
fazer uma viagem perfeita pela Suíça, passando pelas ro-
tas de trens panorâmicos mais impressionantes do país, 
além de cidades históricas e vilas pitorescas. Baseado na 
viagem da blogueira Juliana Guimarães, este livro fornece 
dicas úteis e reais para que outros viajantes apaixonados 
por natureza e aventura desfrutem das paisagens exube-

rantes e aproveitem o melhor da Suíça.


