
Calor Nos Alpes: um guia para viajar pela Suíça no verão

Se você fosse convidado para viajar pelos Alpes Suíços hoje, o que faria? Talvez começasse a 
imaginar aquele cenário de neve, paisagens bucólicas e lagos congelados. Talvez fosse a hora de 
tirar os casacos do armário e pensar no friozinho da montanha que lhe espera por lá. Agora, imagine 
que esta viagem será feita em pleno verão, como seria a sua experiência pelos Alpes Suíços? 

Apaixonada pelos cenários alpinos e com um desejo imenso de mostrar aos seus seguidores de que 
o verão é a melhor época para viajar pelos Alpes, a blogueira Juliana Guimarães viajou pela Suíça 
durante a estação e mostrou todas as belezas do país em tempo real nas suas redes sociais. Uma 
viagem que passou pelas rotas de trens panorâmicas mais bonitas do país, vilas históricas, 
montanhas com picos nevados e lagos de águas cristalinas, onde nadar, caminhar pelas trilhas e 
acampar, foram algumas das atividades que ela pôde experimentar durante a viagem. 

Agora, todas as suas histórias e dicas estão sendo publicadas no livro “Calor Nos Alpes, Guia da 
Suíça no Verão”, que reúne fotos, ilustrações e informações importantes para turistas brasileiros que 
pensam em fazer uma viagem completa pela Suíça - de preferência, nos meses mais quentes do 
ano. 

“Resolvi publicar este livro para que mais pessoas possam aproveitar ao máximo a oportunidade 
maravilhosa que é viajar pela Suíça, este país com uma infraestrutura inigualável, paisagens únicas e 
um cenário deslumbrante em meio às montanhas mais poderosas da Europa. Como eu sou fã do 
verão, para mim, esta é sem dúvida a melhor época para conhecer a Suíça, já que os dias longos e 
as temperaturas agradáveis convidam a desbravar os cantos mais remotos do país, e quem sabe, 
até sentir um pouquinho de Calor Nos Alpes.”  Juliana Guimarães 

O projeto gráfico foi elaborado pela designer Bruna Zanella, que também assina as ilustrações e capa 
da publicação. Para mais detalhes sobre o livro e o projeto #CalorNosAlpes, acesse o site 
www.euandopelomundo.com/calor-nos-alpes .  

Sobre o Blog

O blog de viagens Eu Ando Pelo Mundo é uma publicação exclusivamente em português, com a missão 
de ser a fonte de informações mais confiável sobre destinos turísticos e viagens pelo mundo. O site 
oferece conteúdo sobre diversas cidades e destinos turísticos ao redor do mundo, bem como dicas 
locais para viajantes de língua portuguesa.
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