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TRÊS PAÍSES – UM DESTINO
Localizada no coração da Europa
ocidental, a região dos três países do
Vale do Alto Reno se estende por partes
da França, Alemanha e Suíça. O famoso
Rio Reno, com uma extensão de 1.200
km, tornou-se um símbolo bem sucedido
de cooperação europeia.

1

A área inclui: a Alsácia (F), a Floresta
Negra (D), o Palatinado Sul (D) e a
Região da Basileia (Ch), com
aproximadamente 17,1 milhões de
pernoites por ano. Por conta de sua
localização central, a área metropolitana
de três países é de fácil acesso e
representa, como nenhuma outra
região, a unidade europeia.

Ela é caracterizada por pontos comuns
e por sua diversidade cultural. Oferece
esportes e recreação, cultura e tradição,
arquitetura e natureza em todas as
estações do ano. Entregue-se à nossa
famosa gastronomia e aos excelentes
vinhos regionais ou relaxe em nossos
spas que estão presentes em vários
hotéis estrelados.
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BASILEIA-MULHOUSE-FRIBURGO
www.euroairport.com
2 - 1-AEROPORTO DE ZURIQUE
www.zurich-airport.com
3 - AEROPORTO DE ESTRASBURGO-ENTZHEIM
www.strasbourg.aeroport.fr
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www.badenairpark.de
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7 - 1-AEROPORTO CHARLES DE GAULLE DE PARIS
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Acima: O aeroporto EuroAirport Basileia-Mulhouse-Friburgo é o
único aeroporto de três países na Europa. Ele é a porta de entrada
para nossa região.
À esquerda: Trem de alta velocidade alemão: ICE. Trem de alta
velocidade francês: o “Train à grande vitesse” (TGV).

BUDAPESTE

Viajando no
Vale do Alto Reno
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À esquerda: Bonde em Mulhouse.
Acima: Bonde em Friburgo.

Vinho & Gastronomia
Além de ter os grandes nomes da gastronomia europeia, nenhuma outra região
reúne com tanta perfeição a verdadeira natureza das pessoas: calor humano,
alegria, bom humor, festejo, graça, os melhores vinhos e um jeito de viver com arte...
ROTA DO VINHO DA ALSÁCIA – 170km / 155 MILHAS
www.alsace-wine-route.com
Mais de cem vilarejos formam a Rota do Vinho da Alsácia.
Em cada um deles você encontrará facilmente uma
vinícola à sua espera para dar-lhe as boas-vindas, onde
certamente o próprio produtor terá prazer e orgulho em
mostrar pessoalmente o charme de sua coleção de vinhos.
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ROTA ALEMÃ DO VINHO
www.suedlicheweinstrasse.de
A charmosa região vinícola no Palatinado Sul compreende
muitos vilarejos românticos ao longo da rota do vinho ao pé
da Floresta do Palatinado. Ela se estende dos pitorescos
vinhedos até o fértil Vale do Alto Reno.

9

Farmhouse Inns
www.alsace-wine-route.com
Existem diversas Farmhouse inns (tabernas rurais) nas
montanhas Vosges, cujos alimentos servidos são produtos
provenientes da fazenda. Sua origem data do século 19
quando abriram suas portas para oferecer produtos
caseiros aos excursionistas.

Cheval Blanc
www.lestroisrois.com
Venha jantar em um ambiente respeitável e aprecie as
tentadoras criações na tradição da alta cozinha francesa.
Você encontrará uma ampla variedade de vinhos regionais
cuidadosamente selecionados. Duas estrelas Michelin, 18
pontos GM (no guia Gault Millau).

9

Teufelhof Bel Etage
www.teufelhof.com
O restaurante gourmet Bel Etage no hotel Teufelhof é
considerado o paraíso gastronômico para executivos,
famílias e casais. Dezesseis pontos GM.
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Georges Wenger, Le Noirmont
www.georges-wenger.ch
Nunca faltarão motivos para visitar o Georges Wenger.
Ele está localizado no centro da região montanhosa na
região do Jura na Suíça. Tanto a comida sofisticada como
a calorosa acolhida conquistarão você.
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Basiléia - Vinho e Gastronomia
www.baselland-tourismus.ch
A região da Basileia oferece excelentes vinhos e uma
ampla variedade de restaurantes. Descubra os vinhedos e
prove os vinhos regionais em um dos típicos restaurantes
nos arredores.

RESTAURANTES ESTRELADOS NA FLORESTA NEGRA
www.blackforest-tourism.com/essen_trinken
A Floresta Negra tem o privilégio de possuir uma altíssima
densidade de restaurantes e hotéis. Cerca de 400 chefs
e suas equipes são certificados pelo Guia Michelin, pelo
Gault Millau e pelo Varta, como no restaurante “Traube
Tonbach” e no “Bareiss”, em Baiersbronn.
DESTAQUES CULINÁRIOS EM BADEN-BADEN
www.baden-baden.com
Além dos conhecidos restaurantes gourmet estrelados
e aconchegantes tabernas com uma sofisticada cozinha
de Baden, no centro da cidade também existe a região
do vinícola de “Rebland”, um dos distritos de cultivo de
Riesling mais populares da Alemanha.

INFORMAÇÃO

www.upperrhinevalley.com

7

FRIBURGo – CIDADE DO VINHO
www.freiburg.de
Aprecie o vinho regional ao pé da montanha de
Schlossberg com uma bela vista. Ou experimente a
saudável gastronomia local no restaurante da pensão
mais antiga da Alemanha, a “Roter Baren”.

VINHO & CULINÁRIA
www.alsace-wine-route.com
Desde os simpáticos winstubs aos 26 restaurantes
com estrela Michelin, dos pratos tradicionais à cozinha
gourmet mais refinada, a Alsácia tem oferta para todos
os gostos! Fazer uma pausa na Alsácia significa saborear
cada ambiente.

OS WINSTUBS
www.alsace-wine-route.com
São restaurantes tradicionais onde são servidos pratos
simples, mas autênticos da Alsácia acompanhados de um
ou dois copos de vinho em um ambiente aconchegante,
em mesas de madeira cobertas com toalhas de mesa
vermelhas quadriculadas.
5
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SUÍÇA

À esquerda: Uva Riesling – na região há muitas variedades
diferentes de uvas, que são a matéria-prima de nossos deliciosos
vinhos tintos e brancos.
Acima: Festivais de vinho tradicionais acontecem em todas as
partes da região durante o outono.

Arte & Cultura
Música, arte, festivais, exposições... Tantos eventos por serem descobertos! Com o
bilhete dos museus do Alto Reno (Upper Rhine Museum Pass) desfrute de mais de 190
museus, castelos, parques e jardins em nossos três países: http://www.museumspass.com
1

MUSEUS DE MULHOUSE
www.ot.ville-mulhouse.fr
Desde novembro de 2009, Mulhouse tem sido classificada
como uma “Cidade de arte e história”. A cidade
deliberadamente combina ciência, tecnologia e cultura
em seus sete museus.
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MUSEUS DE FRIBURGO
www.museen.freiburg.de
Diversos museus possuem oferta de história e cultura,
arte medieval e moderna. O teatro abriga uma companhia
de ópera, teatro e dança. Importantes músicos modernos
e clássicos regularmente tocam na Konzerthaus.

2

MUSEU UNTERLINDEN – COLMAR
www.musee-unterlinden.com
Conhecido por seu famoso Altar de Isenheim, este é
um dos museus mais populares. Ele possui esculturas,
pinturas e gravuras que datam da Idade Média e do
período do Renascimento.
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CASTELO TRIFELS
www.suedlicheweinstrasse.de
Este castelo imperial, no topo da cidade de Annweiler, foi
a residência preferida de Frederico I Barba-ruiva. Dizem
que o rei Ricardo I da Inglaterra, Ricardo, Coração de
Leão, esteve preso lá em 1193..

3

MUSEUS DE ESTRASBURGO
www.musees-strasbourg.eu
Estrasburgo ostenta um rede de dez museus com
temáticas para todos os gostos, nas áreas de arqueologia
a arte moderna e contemporânea, zoologia a tradições
populares, arte medieval a ilustração moderna.

9

FUNDAÇÃO BEYELER
www.fondationbeyeler.ch
De Cezanne e van Gogh a Klee, Miró, Warhol e Rothko –
uma das coleções privadas mais renomadas do mundo
com obras primas do período clássico moderno podem
ser vistas na Fundação Beyeler.

4

ÓPERA NACIONAL DO RENO
www.operanationaldurhin.eu
Premiada em novembro de 1997 com o título de "ópera
nacional", ela deve sua natureza exemplar à contribuição
específica das três cidades que a constituem: Estrasburgo,
Mulhouse e Colmar.

10

Schaulager
www.schaulager.com
Schaulager é uma instituição dedicada à conservação,
pesquisa e ensino de arte contemporânea. O museu está
aberto ao público, apresentando exposições especiais,
durante todo o ano, de abril a outubro.

5

“Festspielhaus” Baden-Baden
www.festspielhaus.de
O “Festspielhaus” Baden-Baden, a segunda maior ópera
e sala de concertos da Europa, oferece experiências
culturais durante todas as estações com apresentações
de alto nível, de importantes companhias de balé e
estrelas internacionais.

11

Kunstmuseum Basel
www.kunstmuseumbasel.ch
Este museu possui a coleção de arte pública mais antiga
do mundo. O museu possui a maior coleção do mundo de
obras da família Holbein e outras importantes obras de
arte do período renascentista.

11
6

ZKM Karlsruhe
www.zkm.de
O Centro de arte e mídia Technology (Zkm) é a maior fábrica
de cultura do mundo. Uma das maiores exposições de
Media Art do mundo que também exibe pintura, escultura
e fotografia.

TEATRO DA REGIÃO DA BASILEIA
www.theaterbasel.ch
O Teatro da Basileia é o maior teatro de três setores da
Suíça e apresenta uma ampla variedade de ópera, teatro e
balé. Ele possui três espaços principais – o grande palco,
o palco menor e a casa de teatro.

INFORMAÇÃO
www.upperrhinevalley.com
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À esquerda: Esculturas Hammering Man podem ser encontradas
em diversas cidades no mundo todo – a desta região está na
Basiléia.
O Museu Frieder Burda em Baden-Baden dispõe de mais de 850
obras de arte moderna e contemporânea
Acima: O Museu Augustiner em Friburgo possui uma enorme
coleção de arte medieval e moderna.

Cidades & Arquitetura
Com sua história densa e cultura vigorosa, o Vale do Alto Reno oferece uma ampla
variedade de tesouros urbanos que estão a espera para serem descobertos, em
uma concentração rara na Europa.
1

CIDADE DE ESTRASBURGO
www.otstrasbourg.fr
Como capital europeia, Estrasburgo inclui uma
diversidade incrível de estilos arquitetônicos, o que lhe
rendeu a categoria de Patrimônio Mundial da UNESCO.
Os visitantes podem descobrir a Catedral de Notre Dame,
uma obra-prima da arte gótica.

2

CIDADE DE COLMAR
www.ot-colmar.fr
Capital da região produtora de vinho da Alsácia, Colmar
oferece aos visitantes uma amostra do idílico estilo de
vida Alsaciano, com suas casas enxaimel, seus canais,
seu distrito "Pequena Veneza" e suas flores.

3

CIDADE DE MULHOUSE
www.tourisme-mulhouse.com
Cidade industrial líder, Mulhouse fez excelente uso de sua
herança única. Seus museus, que estão entre os mais
prestigiosos do mundo, são testemunha do orgulhoso
passado industrial da região.

4

CASTELOS – HAUT-KOENIGSBOURG
www.haut-koenigsbourg.fr/en
A Alsácia é a região mais rica da Europa em termos de
concentração de castelos feudais. De fato, a região possui
mais de 400 ruínas de castelos. O Haut-Koenigsbourg
foi completamente reformado e é um dos castelos mais
visitados na França.

5

CASAS DA FLORESTA NEGRA
www.vogtsbauernhof.org
Contínuas e com telhados triangulares: essa é a típica
casa da Floresta Negra. Seus vários arquitetos ganharam
o prêmio da arquitetura “neues Bauen” na Floresta Negra.

6

ARTE E CULTURA "LICHTENTALER ALLEE"
BADEN-BADEN
www.baden-baden.com
A longo dos esplendorosos parques e jardins há várias
instituições culturais e de arte: a Festspielhaus, a
Trinkhalle, a Kurhaus/Casino, o Museu Frieder Burda e o
Monastério Lichtenthal.

INFORMAÇÃO
www.upperrhinevalley.com
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ARQUITETURA E PLANEJAMENTO URBANO KARLSRUHE
www.karlsruhe-tourism.de
Como os raios de sol, as ruas e avenidas desembocam
no centro, no palácio barroco. Os mapas do marquês de
Baden, Karl Wilhelm, resultaram em um exemplo perfeito
de uma cidade magnífica.

8

CATEDRAL DE FRIBURGO
www.freiburg.de
O monumento mais inspirador em Friburgo é a visita à
catedral. É considera por muitos um milagre da escultura
da maçonaria medieval. Ela está rodeada pelo belo centro
antigo e por um calçadão muito movimentado.

9

CENTRO ANTIGO DA BASILEIA (ALTSTADT)
www.basel.com
O centro antigo da Basileia é um dos centros mais
preservados e mais bonitos na Europa. Há edifícios do
século 15 que formam uma paisagem urbana harmoniosa
e intrigante.

9

FONTE DE TINGUELY
www.basel.com
A famosa fonte de Jean Tinguely está situada onde
antigamente ficava o palco do antigo teatro da cidade.
Com suas alegres esculturas mecanizadas, o artista suíço
criou um novo marco na cidade.

10

CIDADE DE LIESTAL
www.liestal.ch
A cidade histórica de Liestal convida os visitantes
a explorar o aconchegante centro urbano. O recém
reformado “Museu BL” é um dos destaques culturais que
merecem ser visitados.

11

AUGUSTA RAURICA, KAISERAUGST
www.augustaraurica.ch
Em Augusta Raurica, uma antiga cidade romana, você
poderá visitar o antigo museu romano sozinho ou
acompanhado de um guia turístico.
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À esquerda: O Rio Reno divide a Basileia em duas partes e cria um
ambiente único.
Acima: O Castelo Haut Koenigsbourg na Alsácia é um dos castelos
mais preservados da região.

Tradição & Eventos
O Vale do Alto Reno dá vida ao calendário excepcional de eventos culturais,
lúdicos ou históricos, oferecendo uma variedade incrível de concertos em
destaque, importantes exposições ou extraordinárias atividades.
1

MERCADOS DE NATAL
http://noel.tourisme-alsace.com
Na Alsácia, quando chega o advento, as cidades e
vilarejos recriam seus melhores ambientes. Há mais de
120 mercados de Natal espalhados por toda a região, de
norte a sul, cada um com suas características próprias e
especiais.

2

FESTIVAL DO AUTOMÓVEL
w w w. t o u r i s m e - m u l h o u s e . c o m / e n / m u l h o u s e automobile-festival.html
Em julho, carros incríveis invadem Mulhouse, a capital
europeia dos museus técnicos e o local que reúne uma
enorme coleção de automóveis. Os visitantes poderão
apreciar diversos shows, apresentações e desfiles.

3

FESTIVAIS DE VINHO – ABRIL A OUTUBRO
www.alsace-wine-route.com
Festivais e feiras de vinho cercam a vida de muitas vilas
produtoras de vinho. Elas convidam o visitante a descobrir
a atmosfera alegre da região, onde tradições locais são
renovadas todos os anos.

4

7

KARLSRUHE EM SEU ESPLENDOR NATALINO
www.karlsruhe-tourism.de
Do final de novembro até o Natal, Karlsruhe, no centro,
se transforma em uma maravilhosa paisagem de conto
de fadas. O mercado de Natal ao redor da pirâmide na
Marktplatz cria um ambiente muito especial.

8

FESTIVAL DO VINHO DE FRIBURGO & MERCADO DE
NATAL
www.freiburg.de
O Festival do Vinho de Friburgo em julho atrai muitos
visitantes até a praça da catedral onde você pode provar
mais de 400 vinhos da região. No inverno, vale a pena
visitar o belíssimo mercado de Natal.

9

CARNAVAL DA BASILEIA (FASNACHT)
www.fasnachts-comite.ch
Exatamente às 4h00 da manhã na segunda-feira após a
Quarta-feira de Cinzas, a Basileia celebra seu Carnaval
da Basileia durante três dias. A cidade se enche de sons
de milhares de flautas e tambores e é um espetáculo que
você não pode perder.

ECOMUSÉE D’ALSACE – MUSEU AO AR LIVRE
www.tourisme-alsace.com/en/leisure-parks
O museu apresenta 70 tradicionais casas rurais originais e
de estilo enxaimel, que originalmente seriam demolidas.
Descubra a atmosfera autêntica de um vilarejo alsaciano
do século 19 e início do século 20.

9

MERCADO DE NATAL
www.basel.com
O emocionante ambiente do mercado de Natal com mais
de 140 barracas acontece no centro da cidade, no centro
histórico da Basileia, com suas belíssimas decorações de
Advento.

5

CARNAVAL
www.blackforest-tourism.com/kultur_erlebnis
A memória das antigas tradições de carnaval é muito
importante na Floresta Negra. No dia 6 de janeiro tem início
o carnaval suabico-alemão (Fasnet). Todo o espetáculo
termina na Quarta-feira de Cinzas (Aschermittwoch).

9

6

ENCONTRO INTERNACIONAL DE CARROS VINTAGE DE
BADEN-BADEN
www.baden-baden.com
Todos os anos em meados de julho, as estrelas cromadas
dos tempos passados são expostas em frente à Kurhaus
em Baden-Baden. De charmosos carros minúsculos a
magníficas limusines, toda a história do automóvel está
presente.

Basel Tattoo
www.baseltattoo.ch
Com sede no famoso Edinburgh Tattoo, o Basel Tattoo
acontece diante do pano de fundo histórico do Quartel
da Basileia durante o verão. O público vai à loucura
com as gaitas de foles, instrumentos de sopro e danças
tradicionais.

10

Aquabasilea
www.aquabasilea.ch
A Aquabasilea, em Pratteln, próximo a Basileia, possui
uma enorme cúpula com uma piscina para brincar e uma
para relaxar, saunas, áreas de bem-estar e spa. Relaxe
no ambiente único e experimente um jeito especial de
desfrutar a água.

INFORMAÇÃO
www.upperrhinevalley.com
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À esquerda: O traje tradicional da Floresta Negra é conhecido
no mundo todo por conta de seu chapéu vermelho tradicional: o
Bollenhut.
Acima: Todos os anos em fevereiro (às vezes no início de março)
celebra-se o carnaval em toda a região.

Natureza & Lazer
O Vale do Reno, com sua diversidade de paisagens, oferece uma grande variedade
de arredores naturais. Uma região sujeita a influencias climáticas variadas por conta
de sua localização central na Europa, a riqueza de sua herança natural é única.
1

Os balões de Vosges & Parques Naturais
Regionais do Norte de Vosges
www.tourisme-alsace.com/en/parc-regionaux-en
Desfrute de um pouco de ar fresco em dois dos maiores
parques naturais da França. Os Vosges do norte são
considerados pela UNESCO reservas da biosfera, um
paraíso para caminhantes com seus 16.500 km de trilhas
demarcadas em detalhe.

2

Reservas Naturais – Petite Camargue Alsacienne
www.tourisme-alsace.com/en/national-nature-reserves
Há muitas por serem descobertas na Alsácia, como a mais
antiga da região, a Petite Camargue da Alsácia, a Floresta
do Palatinado de Erstein ou a Ilha Rhinau e seu ambiente
natural extraordinariamente diverso.

3

Parques e jardins – Parque Wesserling
www.alsace-jardins.eu
Sejam românticos, clássicos, contemporâneos, poéticos,
rústicos, recreativos ou intimistas, os jardins da Alsácia
lhe dão as boas-vindas em todo seu esplendor. Famílias,
casais e apaixonados por arte... O lugar é perfeito para
todos.

4

5

6

Friburgo, Cidade Verde
www.freiburg.de
Friburgo é a “cidade verde” da Alemanha, tanto da
perspectiva política como em termos de natureza.
Nenhuma outra cidade do mesmo tamanho possui mais
bosques e tanta diversidade de paisagens.

8

Passeios de barco pelo Rio Reno
www.suedpfalz-tourismus.de
Você gosta do Rio Amazonas? Então certamente lhe agrada
a possibilidade de experimentar um passeio de barco
pelos campos verdes nas proximidades de Germersheim.
Guias locais experientes levarão você em um expedição
muito emocionante.

9

Wasserfallen, Reigoldswil
www.wasserfallenbahn.ch
Se presenteie com algumas horas de paz e relaxamento
na parte nordeste da região de Jura. Os visitantes mais
aventureiros experimentam muita adrenalina descendo o
vale em uma lambreta alugada.

10

Zoológico da Basileia
www.zoobasel.ch
Desfrute de um dia na selva sem sair da cidade. O Zoo
da Basileia, carinhosamente conhecido como "Zolli", foi
aberto ao público em 1874 e atualmente possui cerca de
600 espécies espalhadas pelos seus 11 hectares.

Trilhas, excursões e ciclismo na Alsácia
www.tourisme-alsace.com/en/leisure-parks
Se você gosta de fazer trilhas, andar a cavalo, de bicicleta
ou até mesmo de trenó, a riqueza da paisagem mutante
do local é uma maravilhosa fonte de inspiração para
atividades recreativas, e a natureza nunca deixa de
estimular as pessoas a ficarem em forma e saudáveis.
A Floresta Negra
www.europapark.de
A Floresta Negra com sua mata densa, cumes
resplandecentes com vistas espetaculares, misteriosos
lagos glaciais e vales românticos é um destino muito
popular. Divirta-se no parque de diversões Europa-Park
Rust, conhecido no mundo todo.
Os Jardins do Palácio e o Jardim Botânico de
Karlsruhe
www.karlsruhe-tourism.de
Divirta-se em um passeio pelo coração de Karlsruhe.
O design dos Jardins do Palácio é resultado da Mostra
Federal de Jardinagem de 1967. Por volta de 1790 o jardim
barroco foi transformado em um parque paisagístico
inglês.

INFORMAÇÃO
www.upperrhinevalley.com
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7

ViaJura
www.viajura.ch
A trilha de ViaJura leva você pelos vales de Birs e Schuss
da Basileia via Delemont até Biel. O ponto mais alto da rota
é o Monte Raimeux, com uma altitude de 1.286 metros.
11

Rheinpfad, Kaiseraugst-Basileia
www.rheinpfad.ch
O Rio Reno é o habitat de uma enorme variedade de
flores, pequenos animais e peixes. O Reno é usado como
fonte de energia e de água assim como área recreativa.
Suas margens proporcionam uma riqueza de atividades
para pessoas de todas as idades.

LANDAU 8

Germersheim

PALATINADO
KARLSRUHE

6
1
Parques Naturais Regionais
do Norte de Vosges

BADEN-BADEN

ESTRASBURGO

ALSÁCIA
FLORESTA NEGRA

1

5

Rust

ALEMANHA

Europa-Park

COLMAR

11
7 FRIBURGO
no

4 Vosges

Re

FRANÇA

Os balões
de Vosges

33 Wesserling

MULHOUSE
St Louis

Reservas Naturais –
Petite Camargue
Alsacienne

2
10
10

BASILEIA

11
11
Kaiseraugst-Basel

REGIÃO DA BASILEIA
9

Reigoldswil

SUÍÇA

À esquerda: O Europa-Park Rust é o maior parque da Europa.
Venha conhecer e divirta-se! Desfrute da variedade de natureza em
nossa região – aqui estão os vinhedos da Alsácia.
Acima: Há ainda muitas opções para esquiar na região – por
exemplo, nas montanhas Vosges.

Produtos Típicos
O Vale do Alto Reno revela toda a diversidade de seus talentos em seus
produtos típicos e originais. Produzidos localmente ou preparados com muita
sofisticação, eles são o emblema de nossa região.
A CERÂMICA DE SOUFFLENHEIM E
SOUFFELWEYERSHEIM
www.tourisme-alsace.com/en/alsaceregional-identity
Na cidade de Betschdorf os métodos de
produção são os mesmos desde 1717. Por
sua vez, a cidade de Soufflenheim vem
produzindo cerâmica desde o período do
Renascimento.
BEAUVILLÉ – MARCA DE LUXO
www.beauville.com
A Manufacture d’Impression sur Etoffes
perpetua a prestigiosa tradição de
impressão têxtil estabelecida na Alsácia
durante o reinado de Luís XV. “Beauvillé”
é a marca de uma coleção única de toalhas
de mesa.
CRISTALLERIE LALIQUE
www.musee-lalique.com
Desde seu nascimento em 1860 até sua
morte em 1945, René Lalique viveu duas
vidas sucessivas como artista. Ele se
tornou um dos maiores protagonistas
que estampou sua personalidade na
Art Nouveau e Art Deco, em estilos
diametralmente opostos.
QUEIJO DE MUNSTER
www.la-vallee-de-munster.com/en/lefromage-de-munster.htm
É o queijo mais típico da Alsácia! Este
queijo é proveniente do vale que lhe dá
seu nome. É um queijo redondo; macio
no seu interior com uma pele alaranjada.
Seu odor forte e sabor picante são os
responsáveis por sua fama..
FOIE GRAS DA ALSÁCIA
www.tourisme-alsace.com/en/gastronomy
O foie gras da Alsácia é o prato mais
refinado da gastronomia alsaciana. Deve
sua reputação ao patê de foie gras, criado
por Jean Pierre Clause, o cozinheiro do
governo militar de Estrasburgo, em 1778.
PAIN D’ÉPICES E COMPOTA DE FRUTAS
DA ALSÁCIA
http://www.tourism-alsace.com
A Alsácia possui um clima suave que lhe
permite produzir diversas frutas. O local
também possui diversos mágicos, que
transformam estas frutas em deliciosas
geleias, para se comer com pão ou para o
preparo das famosas sobremesas da Alsácia.

INFORMAÇÃO
www.upperrhinevalley.com
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A TRADICIONAL FLORESTA NEGRA
www.blackforest-tourism.com/kultur_
erlebnis
As Moças da Floresta Negra, as casas de
campo da Floresta Negra, o bolo Floresta
Negra, o chapéus Bollen, os relógios de
cuco – estes objetos são conhecidos no
mundo todo.
MUSEUS NA FLORESTA NEGRA
www.blackforest-tourism.comkultur
_erlebnis
Furtwangen: Museu do Relógio Alemão –
o maior do mundo; no museu de vidro de
Dorotheenhutte o visitante faz um tour de
2 mil anos pela história da fabricação de
vidro; Badenweiler: as maiores ruínas de
um spa romano ao norte dos Alpes.
Casino Baden-Baden
www.baden-baden.com
O famoso “Kurhaus” é a sede das
magníficas salas do lendário Cassino
Baden-Baden, construído no estilo dos
Palácios Reais Franceses. Segundo
Marlene Dietrich, o “mais belo Cassino
do mundo”.
STAATLICHE MAJOLIKA-MANUFAKTUR
KARLSRUHE
www.karlsruhe-tourism.de
Faça uma visita guiada pelas oficinas da
famosa Majolika e veja você mesmo como
os designs se transformam nas peças
prontas. Você pode visitar ainda os ateliês
e lojas.
Beer Seminar Karlsruhe
www.karlsruhe-tourism.de
Com o acompanhamento de um guia
profissional
você
aprende
fatos
interessantes sobre o mundo da cerveja.
Em uma visita a uma cervejaria com
degustação de cervejas você tem a
oportunidade de experimentar a produção
de cervejas com todos os seus sentidos.
PALATINE SAUMAGEN E RIESLING
www.suedpfalz-tourismus.de
Eles são sem dúvida o time dos
sonhos da culinária do Palatinado! A
variedade da uva Riesling, rotulada
“uva rainha dos vinhos alemães” e o
famoso prato, Saumagen, uma deliciosa
combinação de porco, batatas e legumes.

Horlogerie de luxe, Jura
www.montres-de-luxe.com
A relojoaria de luxo, baseada em um
know-how ancestral, é próspera na região
de Jura. O Cantão de Jura utiliza amplas
habilidades especializadas na manufatura
de produtos de relojoaria de alto valor que
dão renome à Suíça em todo o mundo.
Wenger SA, Delémont (JU)
www.wenger.ch
Wenger é uma das duas companhias
que vem produzindo canivetes suíços.
Além dos canivetes suíços, a Wenger
também vende relógios, facas de cozinha,
cadernetas e baionetas.
Ricola, Laufen (BL)
www.ricola.ch
A variedade das especialidades de ervas
da Ricola são feitas com os melhores
ingredientes naturais e são conhecidas
no mundo todo por suas propriedades de
alívio, frescor e delicioso sabor.
Läckerli, Basel-Stadt
www.laeckerli-huus.ch
O Läckerli de Basileia é um biscoito duro
tradicional, originário da Basileia. É feito de
mel, avelã, frutas cristalizadas e aguardente
de cereja. Podem ser comprados durante
todo o ano, em diferentes variedades.
Tête de Moine, St. Imier/Bellelay/
Saignelégier (VD)
www.tetedemoine.ch
Tête de Moine AOC, o queijo Bellelay é
um produto de primeira linha produzido
em pequenas leiterias de queijo de
acordo com os métodos tradicionais que
precisam cumprir com os requisitos das
especificações AOC.
Chocolats Camille Bloch,
Courtelary (Jura bernois)
www.camillebloch.ch
Camille Bloch é uma das produtoras de
chocolate mais visionárias e criativas
da Suíça. Guiado por especialistas, você
pode visitar a fábrica e ver em primeira
mão como o chocolate é produzido.

De cima para baixo: Museu ao ar livre, Ecomusée, na Alsácia.
Prove uma das especialidades da Floresta Negra: Schwarzwalder Kirschwasser
– aguardente de frutas de cereja. O suculento bolo Gugelhupf é uma das
sobremesas mais famosas e deliciosas da Alsácia. Divirta-se nos vários
Mercados de Natal da região, do final de novembro até o Natal.

A região
das estrelas
VALE DO ALTO RENO, UMA REGIÃO GASTRONÔMICA
TRANSFRONTEIRIÇA ÚNICA NA EUROPA
Nenhuma outra região pode oferecer tanta gastronomia
gourmet e produtores de vinhos premium como o Vale do
Alto Reno. Toda a abundância da oferta culinária no Alto
Reno é reunida pela primeira vez na edição trinacional do
Guide Rouge Michelin e está à venda nas livrarias desde
21.03.2011.

Gourmetrestaurant Walram im Schlosshotel
Bergzaberner Hof - C. Neutmann
auberge du cheval blanc - p. bastian
au cygne - F. Paul
Relais de la postE – L. Huguet
le cerf - m. husser
LA CAMBUSE - B. LEFèvre
AU CROCODILE - L. KIENTZ
BUEREHIESEL E. Westermann
la casserole - é. girardin
umami - R. Fieger
Hostellerie du rosenmeer - H. Maetz
la fourchette des ducs - n. stamm
le bistro des saveurs - T. Schwartz
au vieux couvent - J. & A. Albrecht
auberge frankenbourg - s. buecher
RESTAURANT Auberge de l'ill - M. Haeberlin
maximilien - J.-M. Elbin
la table du gourmet - J.-L. Brendel
le chambard - O. Nasti
jy's - J.-Y. Schillinger
L’ATELIER DU PEINTRE - L. LEFEBVRE
Le rendez-vous de chasse, Grand Hotel Bistrol - J. Binz
la nouvelle auberge - B. Leray

philippe bohrer - p. bohrer
Il Cortile - S. d'onghia
la poste - J.-M. Kieny

auberge S t -laurent - M. Arbeit
ZUR Säge - f. suter
osteria tre - g. garigliano
Restaurant Georges Wenger - G. wenger

zum alten stephan - zaugg’s zunfstube - A. zaugg
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Steverding´s Isenhof - P. Steverding
LANDAU

Knittelsheim

Herxheim-Hayna

zur krone, kronen restaurant - k.-e. kuntz

PALATINADO

Eggenstein

zum löwen - M. Nagy

Bad Bergzabern

KARLSRUHE

oberländer weinstube - s. anders
hotel villa Hammerschmiede - t. jochim

Lembach
Pfinztal

restaurant & hotel SCHLOSS
EBERSTEIN - B. WERNER

REN

O

Gundershoffen

FRANÇA

Gernsbach

LE JARDIN DE FRANCE - S. BERNHARD
RÖttele’s restaurant - A. RÖTTELE
Brenner´s Park-Hotel & Spa,
Park Restaurant - A. KROLIK

BADEN-BADEN

La Wantzenau
Sasbachwalden

Marlenheim

hotel Talmühle, restaurant fallert
- G. Fallert
restaurant wilder ritter - C. Baur

ESTRASBURGO
Durbach

ALSÁCIA

hotel bareiss, restaurant bareiss
- C.-P. LumpP
hotel traube tonbach, schwarzwaldstube - H. Wohlfahrt

Baiersbronn

OFFENBURG

Rosheim
Obernai

Bad Peterstal-Griesbach
Lahr

Rhinau

La Vancelle

ALEMANHA

hotel dollenberg, le pavillon
- M. Herrmann

FLORESTA NEGRA

Illhaeusern
Zellenberg
Riquewihr

hotel-restaurant adler - O.&D.
Fehrenbacher

Endingen am Kaiserstuhl

merkles restaurant - t. merkles

COLMAR

Kaysersberg

schwarzer adler - A. Strubinger

Vogtsburg
Wihr-au-Val

NO

colombi hotel, zirbelstube - A. Klink
gasthof zum storchen - F. Helfesrieder

RE

Westhalten

FRIBURGO
Rouffach

Bad-Krozingen

hotel-restaurant hirschen - d. Steiner

Sulzburg

MULHOUSE
Riedisheim

hotel-restaurant adler - W. Zumkeller

Häusern
Efringen-Kirchen

Sierentz

hotel & restaurant traube blansingen h. weisser

NO

RE

BASILEA

REGIÃO DA BASILEIA

Flüh
Bubendorf

Trimbach
Hägendorf

Le Noirmont

hotel sackmann, gourmetrestaurant schlossberg - J. Sackmann

Riedholz
Solothurn

Widen

Viva - E.Schröter
les quatre saisons - P. Moser
hôtel les trois rois, cheval blanc
- P. Knogl
stucki - T. Grandits
restaurant traube - A. Sgier
restaurant ryokan hasenberg - usagiyama S. Ozawa
gourmet restaurant lampart’s - r. lampart
restaurant attisholz - le feu - j. slascheck

SUÍÇA

Serviços de receptivo
Aproveite todo o know-how e longa experiência de nossos parceiros cooperados. Eles terão prazer
em ajudá-lo no planejamento e organização de sua viagem para o Vale do Alto Reno.
Nas duas páginas a seguir apresentamos nossos parceiros e modelos de programas de viagem.
Visite nosso website www.upperrhinevalley.com/Incoming para mais informações e mais detalhes
sobre os diferentes itinerários de viagens. Para ofertas personalizadas, solicitamos que entre em
contato diretamente com cada parceiro.

Touren

Service

Die besten Ideen für Ihre Reisen

Autobus AG Liestal
Industriestrasse 13
4410 Liestal
Switzerland
Tel: +41 (0) 61 9067181
Fax: +41 (0) 61 9067182
reisen@aagl.ch
www.aagl.ch
A Autobus AG Liestal oferece uma ampla gama de pacotes
de viagem e por isso pode garantir os melhores pacotes e
os mais adequados em alta qualidade. Nossa moderníssima
frota de ônibus inclui um 3 estrelas, três 4 estrelas e um
5 estrelas de luxo. Além dos três micro-ônibus VW e três
Mercedes.
Nossos pacotes oferecem destaques e dicas de profissionais
para todos os três países fronteiriços, Suíça, Alemanha e
França, e podem ser personalizados de acordo com as suas
necessidades.
PACOTE MODELO

Diversidade dentro do
Triângulo da Fronteira:
Friburgo – Basileia – Lago Titisee /Floresta Negra – Colmar/Alsácia
A alegre cidade universitária de Friburgo, o impressionante
centro antigo da Basileia, as incríveis paisagens da Floresta
Negra e a romântica cidade de Colmar oferecem
experiências culturais de alto nível, destaques
gastronômicos e belíssimas paisagens naturais.
O preço inclui visitas guiadas pelos centros históricos,
excursões de barco, restaurantes lojas e degustações, além
de diversos serviços adicionais. Você será levado em um de
nossos ônibus 4 estrelas e receberá acomodação e
excelentes hotéis de primeira classe.
Serviços
5 dias incluindo acomodação em hotéis de primeira classe,
com café-da-manhã buffet, jantar, tours de ônibus, tours
guiados, guias, etc.
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Touren Service Schweda GmbH
Hafenstraße 20
77694 Kehl am Rhein
Germany
Tel: +49 (0) 7851 99280
Fax: +49 (0) 7851 992830
info@touren-service.de
www.touren-service.de
A Touren Service Schweda está localizada na Alemanha
e possui uma longa experiência na organização de
viagens na França. Nossa equipe também possui extenso
conhecimento sobre viagens na Suíça. Por conta de nossa
expertise, podemos oferecer pacotes de viagens trinacionais
realmente únicas, assim como várias dicas de viagens.
PACOTE MODELO

Reno, Vinho & Gastronomia
Você descobrirá a Fronteira Triangular em um de nosso
confortáveis ônibus, que levará você por todo o Alto da Floresta
Negra. Ao longo do caminho, poderá provar o original e
mundialmente famoso bolo Floresta Negra. Visite Estrasburgo,
explore Colmar e seus canais, faça uma visita guiada pela
Basileia e desfrute das vistas espetaculares das Cataratas
do Reno de Schaffhausen. Este pacote inclui destaques na
Alemanha, França e Suíça.
Serviços
7 dias incluindo hospedagem em hotéis 3 e 4 estrelas,
excursões de barco, city tours guiados e degustações

INFORMAÇÃO GERAL
Para informações gerais e material impresso:
Upper Rhine Valley
c/o Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe
GmbH & Co. KG
Rathausgasse 33
79098 Freiburg, Germany
Tel: +49 (0) 761 3881-1211
Fax: +49 (0) 761 3881-1398
urv@fwtm.de
www.upperrhinevalley.com

Via Voyage
Informação e Reservas
Turismo da Alsácia – Reservas
Tel: + 33 (0) 380 288222
contact@tourisme-alsace-reservation.com
www.tourism-alsace-booking.com

Kuoni Travel Ltd.
Destination Management
www.kuoni-dmc.com

A Via Voyage, uma agência de receptivo internacional,
oferece viagens em todas as regiões de Alsácia, Burgundy
e Champagne-Ardenne. Entre outras coisas, a Via Voyage
organiza viagens às fascinantes cidades de Mulhouse ou
Estrasburgo, onde você pode visitar museus únicos ou
assistir a eventos culturais únicos. A Via Voyage também
terá o maior prazer em personalizar todos os pacotes de
excursões da região da Alsácia para você.

A Kuoni Destination Management oferece viagens
personalizadas em todo o mundo e prepara seu pacote de
viagem sob medida.

PACOTE MODELO

Escapada em Mulhouse
Arte e cultura – visite os museus aclamados
internacionalmente em Mulhouse e deixe para trás a
monotonia da rotina diária.
Serviços
2 dias incluindo jantar alsaciano e hospedagem em hotéis
de 2, 3 ou 4 estrelas.

Contatos e informação
c/o Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe gmbh & co kg

Rathausgasse 33
79098 Freiburg im Breisgau (Germany)
Telefone: +49 (0)761 3881-1216
www.upperrhinevalley.com
urv@fwtm.de
No Vale do Alto Reno
Floresta Negra
SCHWARZWALD TOURISMUS GMBH

Ludwigstraße 23
79098 Freiburg (Germany)
Telefone: +49 (0)761 89 64 60
www.schwarzwald-tourismus.info
mail@schwarzwald-tourismus.info
Palatinado
Südliche WeinstraSSe e.V.

An der Kreuzmühle 2
76829 Landau (Germany)
Telefone: +49 (0)6341 940 407
www.suedlicheweinstrasse.de
info@suedlicheweinstrasse.de
Alsácia
COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME D’ALSACE

20a rue Berthe Molly - BP 50247
68005 Colmar cedex (France)
Telefone: +33 (0)3 89 24 73 50
www.tourisme-alsace.com
crt@tourisme-alsace.com
Região da Basileia
Basel Tourismus
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Aeschenvorstadt 36
4010 Basel (Switzerland)
Telefone: +41 (0) 61 268 68 68
www.basel.com
info@basel.com

Direitos autorais
CAPA

NATUREZA & LAZER

De cima para baixo:
© Südliche Weinstraße e.V.
© Südliche Weinstraße e.V.
© CRTA / Zvardon
© Basel Tourismus
© STG / Heike Budig
© Basel Tourismus

Página esquerda, de cima para baixo:
© Europa-Park Freizeit- und
Familienpark Mack KG
© CRTA/ Zvardon
Página direita:
© STG / Christoph Eberle

CONTEÚDO

Página esquerda, de cima para baixo,
produtos franceses:
© Preview
© Beauvillé
© JL Stadler
© Maison du fromage
© CRTA/Journou
© CRTA
Página esquerda, de cima para baixo,
produtos alemães:
© BERGWELT Südschwarzwald
© Deutsches Uhrenmuseum
© BBT
© KMK
© KMK
© Südliche Weinstraße e.V.
Página direita, de cima para baixo,
produtos suíços:
© Montres Valgine
© Wenger SA
© Ricola AG
© Läckerli Huus AG
© Switzerland Cheese Marketing
GmbH
© Chocolat Camille Bloch SA
Página direita, no topo:
© CRTA/ Zvardon
Página direita, de cima para baixo:
© Schladerer
© CRTA/Meyer
© Basel Tourismus

No topo, da esquerda para a direita:
© Südliche Weinstraße e.V.
© FWTM/ Raach
Abaixo, de cima para baixo:
© Basel Tourismus
© Basel Tourismus
© Baselland Tourismus
© FWTM/ Raach
COMO CHEGAR

Página esquerda, de cima para baixo:
© Bahn AG/ Claus Weber
© SNCF médiathèque/Sylvain
Cambon
Página direita:
© EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg
VIAJANDO PELO VALE DO ALTO RENO

Da esquerda para a direita:
© SITRAM
© Freiburger Verkehrs AG
VINHO & GASTRONOMIA

Da esquerda para a direita:
© Südliche Weinstraße e.V.
© FWTM/ Schoenen
ARTE & CULTURA

Página esquerda, de cima para baixo:
© Basel Tourismus
© BBT
Página direita:
© FWTM/ Axel Kilian
CIDADES & ARQUITETURA

Da esquerda para a direita:
© Basel Tourismus
© CRTA/ Zvardon
TRADIÇÃO & EVENTOS

Da esquerda para a direita:
© STG / Heike Budig
© Basel Tourismus

PRODUTOS TÍPICOS

A REGIÃO DAS ESTRELAS

Acima, no centro:
© FWTM/ Raach
Página esquerda, de cima para baixo:
© Südliche Weinstraße e.V.
© Südliche Weinstraße e.V.
© FWTM/ Raach
Abaixo, da esquerda para a direita:
© Südliche Weinstraße e.V.
© FWTM/ Raach

SERVIÇOS DE RECEPTIVO

De cima para baixo:
© oksix – fotolia
© Picture-Factory – fotolia
© BBT
© majeczka – fotolia
© FWTM
© Basel Tourismus
© Dudarev Mikhail – fotolia
CONTATOS E INFORMAÇÃO

De cima para baixo:
© OT Colmar/G. Würth
© KMK
DIREITOS AUTORAIS

Abaixo:
© Südliche Weinstraße e.V.
NOSSOS PARCEIROS

Página esquerda, de cima para baixo:
© BBT
© Südliche Weinstraße e.V.
© Baselland Tourismus
Página direita, de cima para baixo:
© CRTA/ Zvardon
© Musées Mulhouse Sud Alsace
CONTRACAPA

Da esquerda para a direita:
© Basel Tourismus
© Südliche Weinstraße e.V.
© BBT

À esquerda: Quai de la Poissonnerie em Colmar
– um exemplo perfeito de estilo de vida idílico
alsaciano. O Centro de Tecnologia de Arte e Mídia
(ZKM) em Karlsruhe – a maior fábrica de cultura do
mundo. Visite um dos vários festivais de vinho no
Palatinado Sul.
Abaixo: Deixe que as especialidades da região
provoquem seus sentidos – veja o capítulo “Produtos
Típicos”.

Nossos parceiros
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Parceiros alemães

Parceiros franceses

Parceiros suíços

Land Baden Württemberg
www.baden-wuerttemberg.de
Land Rheinland-Pfalz
www.rlp.de
Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH
www.baden-baden.com
Freiburg Wirtschaft Touristik und
Messe GmbH & Co. KG
www.fwtm.freiburg.de
Technologie Region Karlsruhe
www.trk.de
Südliche Weinstrasse e.V.
www.suedlicheweinstrasse.de
Schwarzwald Tourismus GmbH
www.schwarzwald-tourismus.info
Stadt Landau in der Pfalz
www.landau.de
Industrie-und Handelskammer
Karlsruhe
www.karlsruhe.ihk.de
Stadt Karlsruhe
www.karlsruhe-tourism.de
Industrie-und Handelskammer
Südlicher Oberrhein
www.suedlicher-oberrhein.ihk.de
Industrie-und Handelskammer
Hochrhein-Bodensee
www.konstanz.ihk.de
Landkreis Germersheim
www.kreis-germersheim.de

Région Alsace
www.region-alsace.eu
Conseil Général du Haut-Rhin
www.cg68.fr
Conseil Général du Bas-Rhin
www.cg67.fr
Comité Régional du Tourisme d’Alsace
www.tourism-alsace.com
Haute-Alsace Tourisme
www.haute-alsacetourisme.com
Chambre Régionale de Commerce et
d’Industrie d’Alsace
www.alsace.cci.fr
Agence de développement touristique
du Bas-Rhin
www.tourisme67.com
Office de Tourisme de Colmar
www.ot-colmar.fr
Office de Tourisme et des Congrès de
Mulhouse et sa région
www.tourisme-mulhouse.com
EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg
www.euroairport.com
Office de Tourisme de Strasbourg et
sa région
www.otstrasbourg.fr

Switzerland’s Federal Authorities
www.admin.ch
Basel Tourismus
www.basel.com
Baselland Tourismus
www.baselland-tourismus.ch
République et Canton du Jura
www.jura.ch
Kanton Aargau
www.ag.ch
Kanton Basel-Stadt
www.bs.ch
Kanton Basel-Landschaft
www.baselland.ch
Regio Basiliensis
www.regbas.ch

À esquerda: O Festspielhaus Baden-Baden, a segunda maior
ópera e sala de concertos da Europa.
Descubra as diversas paisagens da região: os vinhedos do
Palatinado Sul e os Alpes na Basileia
Acima: TO Parlamento Europeu em Estrasburgo.
Cite de l’Automobile em Mulhouse, uma das mais prestigiosas
coleções de carros do mundo.

Kanton
Basel-Stadt

Kanton
Basel-Landschaft

Alsácia

Coordenação:

Região da Basileia

Floresta Negra

Palatinado

Vale do Alto Reno
Upper Rhine Valley
c/o Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe
GmbH & Co KG
Rathausgasse 33
79098 Freiburg im Breisgau (Germany)
Tel: +49 (0)761 38 81 12 16
urv@fwtm.de
www.upperrhinevalley.com

Projet coﬁ nancé par l‘Union Européenne – Fonds européen de développement régional (FEDER)
Dieses Projekt wurde von der Europäischen Union koﬁnanziert –
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).
This project is cofinanced by the European Union / European Regional Development Fund (ERDF).

Dépasser les frontières – projet après projet.
Der Oberrhein wächst zusammen, mit jedem Projekt.
Transcending borders with every project

