
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 
SÁBADO, 3 DE SETEMBRO DE 2022 

CAPÍTULO DO CLUBE SUÍÇO 
 

DOMINGO, 4 DE SETEMBRO DE 2022 
CAPÍTULO INTERNACIONAL 

  

                       PEREGRINAÇÃO SANTO UGUZON 
 
 
 
 
Sexta-feira, 2 de setembro de 2022 (facultativo) 
 

19 h  Encontro no Hôtel de la Paix, partida a pé (5 min.) em direção ao 
Grotto. 
Jantar de boas-vindas no « Grotto », local típico do Ticino com uma 
surpresa. 

 
Sábado, 3 de setembro de 2022 : Traje elegante 
 
16 h Coquetel de boas-vinda no Hôtel de la Paix 
17 h Entronização de novos membros 
19 :30 h Jantar de gala 
00 :30 h Encerramento do evento 
 
Domingo, 4 de setembro de 2022 : Traje « ALP » 
 
8 h Partida com transporte próprio para Tesserete 
8:30 h Ponto de encontro no estacionamente do « Campo Esportivo », Via alle 
Pezze, 30, 6950, Tesserete. 
9 h Partida de ônibus para a peregrinação a pé a Bogno 
9 h Partida em micro-ônibus (para aqueles que não queiram ou possam 
caminhar) diretamente a San Lucio (vide inscrição) 



11 h Visita à Capela de San Lucio 
11:30 h Aperitivo 
12 h Missa no Alpe e 600º Capítulo internacional com entronização 
13 h Almoço 
15 h Retorno ao vale (Bogno e Certara) 
16 :15 h Retorno a Tesserete em ônibus ou micro-ônibus 
17 h Chegada ao estacionamento do « Campo Esportivo » (Tesserete) 
Término do evento 
20 h Encontro no Hôtel de la Paix para partida em direção ao Grotto. 
Jantar de despedida (facultativo) no Grotto Morchino. 
 
HOTÉIS CONVENIADOS 
 
Hôtel De la Paix Lugano  www.delapaix.ch 
Hôtel Delfino Lugano  www.hoteldelfinolugano.ch 
Hôtel Amiral Lugano-Paradiso  www.luganohoteladmiral.com 
Hôtel Splendide Royal Lugano  www.splendide.ch 
 
Reservar utilizando o código « SU2022 » (Saint Uguzon 2022) 
 
Os hotéis disponibilizaram um número de quartos a preços reduzidos até o dia 
15 de maio de 2022.  
 
Reservar utilizando o código «SU2022) (Saint Uguzon 2022) 
 
Sexta-feira, 2 de setembro de 2022 (facultativo) por conta dos participantes 
 
Jantar de boas-vindas (Grotto Descanzo) 
Com supresa                                                 N. de participantes :  
 
Sábado, 3 de setembro de 2022                 valor : 160 Euros / pessoa 
                                                                         Bebidas à parte 
 
      Entronização                                                  Número de pessoas :            
       Jantar de Gala                                               Número de pessoas : 
 
                                                    
• Os membros das Guildes internacionais que desejem participar da 

entronização e do jantar de gala no Club Suíço devem inscrever-se em 
tempo hábil. A disponibilidade é limitada. Estes receberão confirmação 
em tempo hábil.  

 
Domingo, 4 de setembro de 2022              valor Euro 120,00 / pessoa 
                                                                         Bebibas à parte 
    Peregrinação a pé                                                    Número de pessoas : 



    Peregrinação em ônibus (lugares limitados)         Número de pessoas : 
 
   Jantar de despedida (Grotto Morchino) facultativo por conta dos   
participantes. 
                                        
                                                                                      Número de pessoas : 
 
Enviar comprovante de participação até o dia 20 de Junho 
à sede da associação. 

Guilde Internationale des Fromagers – BP 20040 – 129 Rue Porte de Monteux – 
84202 Carpentras PDC 

 contact@guildedesfromagers.fr  – Mobile : +33 (0)6 07 08 94 81 
Possibilidade de inscrição e pagamento on line : www.guildedesfromagers.com 

Sobrenome       Nome 

Sobrenome       Nome 

Jantar de Gala no Club Suíço no dia 3 de setembro de 2022 : ........... x 160 Euros 

Peregrinação e jantar no dia 4 de setembro de 2022 : ................... x 120 Euros 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


