
Bem-vindo à trilha do detetive da Confiserie Bachmann! 
Resolva quebra-cabeças emocionantes, descubra a pitoresca cidade de Lucerna e ganhe um doce prêmio no 

final. Conheça o melhor da cidade de Lucerna de uma nova maneira. Você está pronto?  

 

Horários     A trilha pode ser iniciada a qualquer momento.  

 

Custos     Esta trilha foi criada pela Confiserie Bachmann e é gratuita. Com o número de  

     solução certo no final da trilha você ganha um prêmio.  

 

Prêmio     Seu prêmio está esperando por você na chegada em nossa loja especializada na 

     Schwanenplatz número 7. Observe o horário de funcionamento:  

     SEG-QUA 07:00-19:00, QUI 07:00-21:00, SEX-SÁB 07:00-19:00, DOM 09:30-19:00.  

     Mais detalhes sobre a localização : www.confiserie.ch/schwanenplatz 

     Alterações de curto prazo nos horários de funcionamento são possíveis devido a 

     feriados.  

 

Distância do percurso   4,5 km by foot  

 

Duração     2-3 horas 

 

Comece    Na estação principal de Lucerna  

 

Procedimento    Go vá para o ponto inicial da trilha de detetive. Em seguida, siga o percurso  

     descrito, onde vários posts de quebra-cabeça emocionantes estão esperando por 

     você. Ao longo do caminho você irá conhecer diferentes atrações e pontos turísti

     cos e de referência da cidade de Lucerna. Cada questão tem três respostas pos 

     síveis, uma das quais é correta. Cada resposta A, B ou C tem um número verde  

     ao lado. No final do percurso você vai somar esses números verdes  das res 

     postas corretas que você marcou ( A,B ou C ) . Se você somar as respostas corre 

     tas, terás o resultado  final correto, você ganha um presente. Você está pronto  

     para o emocionante quebra-cabeças e um passeio diferente pela bela cidade de 

     Lucerna? Então se prepare e vá para o posto inicial. A jornada pode começar! 

 

Ajuda     Abaixo você encontrará os links para o plano de rota no Google Maps que lhe  

     mostrará o caminho.  

     www.confiserie.ch/detektivtrail-lucerne-map 

     As soluções podem ser encontradas na página inicial do Detective Trail:  

     www.confiserie.ch/detektivtrail 

   
Linguas    Alemão     
     Inglês      
     Português 
     Francês 
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Você está na entrada central no andar superior da estação 
de trem de Lucerna. Em seguida, desça a escada rolante e 
encontre a loja especializada Bachmann. Lá você vai en-
contrar não apenas muitas guloseimas, mas também sua 
primeira pergunta. 

Pergunta  1 

Qual especialidade de Lucerna nas variantes Kirsch ou Bai-

leys você encontra perto da entrada da loja especializada? 

A)  Wasserturm Stein?    Pontos = 5 

B)  Chatzestreckerli?   Pontos = 10 

C)   Schoggi Türmli?   Pontos = 15 

Cidade de Lucerna 

A bela cidade de Lucerna – também conhecida como a Cid-
ade das Luzes – é o coração da Suíça com igrejas pito-
rescas,praças de grande alcance e uma localização direta-
mente no Lago Lucerna, a cidade é considerada um dos 
lugares mais bonitos da Suíça e atrai muitos turistas todos 
os anos.  
Lucerna está localizada a 422 metros acima do nível do 
mar e se estende por uma área de 37,4 km2. Durante a 
caça ao tesouro você  irá explorar uma parte desta área, 
ver a cidade e seu charme medieval. Prepare-se para con-
hecer mais da cidade e esteja pronto para apaixonar-se por 
Lucerna. 

Para sua segunda pergunta, você tem que voltar para  ci-

ma da estação de trem de Lucerna. Suba a próxima escada 

rolante e procure a pequena loja da Bachmann. 

Pergunta 2 

Perto de qual plataforma está localizada a loja Bachmann?  

A) Plataforma 8?   Pontos = 3 

B)  Plataforma 7?   Pontos = 6 

C)  Plataforma 2?  Pontos = 9 

 

Estação de trem de Lucerna 

A primeira estação de trem de Lucerna (1856) era uma 
estrutura de madeira e foi construída como o terminal da 
linha principal da Swiss Central Railway Company. Graças à 
sua localização central, a estação ferroviária de Lucerna 
rapidamente se tornou um centro de transporte para toda 
a Suíça. Em 1896 a estação de Lucerna foi completamente 
reconstruída. 

Em 5 de fevereiro de 1971, aconteceu o inimaginável a  
estação de trem de Lucerna foi quase completamente 
incendiada. 
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Agora siga para a entrada principal da estação, atravesse a 
rua e vá para o arco que tem na praça em frente a estação 
de trem.  

Pergunta 3 

Atravesse a arcada e olhe para o grupo de figuras no topo 
da arcada do lado do mar (ver imagem). A figura certa do 
grupo de figuras no arco está a segurar uma ferramenta. 
Qual deles?  

A) um martelo?    Pontos = 2 

B) uma serra de mão?   Pontos = 4 

C) chave de fenda?  Pontos = 6 

Arco 

O arco é provavelmente o maior marco de Lucerna. Como 
resquício da antiga estação de trem, o imponente prédio 
sobreviveu ao incêndio em 1971 e agora está triunfante no 
centro da praça da estação. Ponto de encontro para jovens 
e idosos. 

O grupo de figuras fica no topo do arco "Zeitgeist" do es-
cultor suíço Richard Kissling. As estátuas representam  o 
sucesso da construção bem sucedida do Gotthard. O jovem 
com a mão direita estendida o braço dele aponta para o 
sul em direção ao túnel de São Gotardo. O grupo de figuras 
homenageia o sucesso da construção do túnel rodoviário 
mais longo da Suíça. O Túnel rodoviário do São Gotardo, na 
Suíça, com 16,4 km de comprimento, é o terceiro maior 
túnel rodoviário do mundo.  

Caminhe mais à direita do arco para o KKL (cultura e Centro 
de Congressos Lucerna). Você encontrará uma grande fonte 
de água.  

Pergunta 4 

Quando a fonte foi construída? Você descobre caminhando 
ao redor da fonte. 

A) 1928?   Pontos = 6 

B) 1934?   Pontos = 12 

C) 1938?   Pontos = 18 
 

KKL (Centro Cultural e de Congressos de 

Lucerna) 

Bem ao  lado da estação de trem de Lucerna está o Centro 
Cultural e de Congressos, também conhecido como KKL. 

O KKL foi projetado pelo arquiteto francês Jean Nouvel. 
Inaugurado em 1998. No Centro de Cultura e Congressos 
de Lucerna existem salas para exposições, concertos e o 
Museu de Arte de Lucerna. Por causa do enorme telhado e 
a impressionante arquitetura KKL é um verdadeiro atrativo 
na cidade de Lucerna.  
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Siga em direção a ponte de nome  Seebrücke, onde 
passam os carros e ônibus, a ponte leva em direção ao 
outro lado do lago. Siga as placas de sinalização azuis.  

Pergunta 5 

No lado direito da ponte você verá postes. Qual número de 
dois dígitos está faltando no quarto poste (acima  
retratado)?  

A) 10?     Pontos = 4 

B) 20?   Pontos = 8 

C) 30?   Pontos = 12 

Seebrücke 

A ponte de Seebrücke também tem um significado im-
portante para a Cidade de Lucerna. Por um lado, como um 
hub, ele conecta a cidade velha e nova de Lucerna e 
também é a transição entre o rio Reuss e a bacia do Lago 
Lucerna. 

Em 2017, a ponte foi uma das mais movimentadas pontes 
na Suíça com cerca de 35.000 veículos que atravessaram a 
ponte diariamente. 

Atravesse a ponte e caminhe até o Hotel Schweizerhof. 
Tente encontrar o lugar em frente ao Schweizerhof que fica 
na margem do lago e pode ser visto na imagem abaixo. 

Pergunta 6 

Confira o panorama da montanha a partir deste local e 
conte as montanhas começando do lado direito. Qual é o  
nome da 10ª montanha? (Dica: Observe as informações na 
imagem ao lado do telescópio) 

A)  Rigi?    Pontos = 3 
B) Titlis?    Pontos = 6 
C) Mt. Everest?   Pontos = 9 
 

Hotel Schweizerhof 

O Hotel Schweizerhof é provavelmente o hotel de 5 estre-
las mais conhecido de Lucerna. Foi construído em 1845 e 
atrai devido à bela localização no Schweizerhof Quai, mui-
tos convidados.O hotel é tão rico em história que tem até a 
lista de bens culturais de importância nacional e está sob 
proteção de monumento.  
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Continue caminhando pelo calçadão até ver o restaurante 
do navio restaurante - Schiff Restaurant Wilhelm Tell ( Guil-
herme Tell ).  

Pergunta 7 

Quantas “aberturas” estão acima do nome "William 
Tell" (olhe a foto)?  

A) 12?    Pontos = 6 

B) 9?  Pontos = 12 

C) 11?  Pontos = 18 

Navio restaurante Wilhelm Tell 

O restaurante do navio Wilhelm Tell é o restaurante da 
família Räber  e está  no Lago Vierwaldstätersee. O navio 
que está ancorado no lago não apenas homenageia o herói 
do folclore suíço ( Guilherme Tell, mas também impressio-
na muitos clientes com vistas deslumbrantes sobre as 
montanhas e do lago Lucerna. 

Continue ao longo do calçadão do lago até a Gelateria 
Bachmann.  

Pergunta 8 

Quantas máquinas de café tem na Bachmann Gelateria?  

A) 1?  Pontos = 5 

B) 2?  Pontos = 10 

C) 3?  Pontos = 15 
 

Gelateria Bachmann no Cais (Quai)  

Aqui oferecemos sorvete caseiro, café aromático e muitas 
outras iguarias sazonais. Que tal se deliciar com um sorve-
te  na beira  lago com vista como em um livro de imagens 
– que cria um clima de férias. Todos os nossos sorvetes são 
feitos com ingredientes de qualidade, como leite fresco o 
cantão de Nidwalden e purê de frutas naturais produzido. 
Também oferecemos uma grande variedade de sorvetes 
refrescantes. 

Precisa de uma pequena pausa depois de toda essa con-
fusão? Então mime-se com um delicioso sorvete e um café, 
então a pergunta 8 certamente será mais fácil para você. 
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Caminhe mais ao longo do cais até o pavilhão de música 
de Lucerna. Olhe atentamente para o teto do coreto. 

Pergunta 9 

Quais letras foram escondidas na imagem acima? 

A) S e R?    Pontos = 2 

B) A e D?   Pontos = 4  

C) B e H?   Pontos = 6 

Pavilhão de Música de Lucerna  

O Luzerne Music Pavilion está localizado na Kurplatz, que 
fica na Pentecostes que foi inaugurado em  1908. O Pavil-
hão da Música foi um projeto do arquiteto alemão Prof. Dr. 
Bruno Schmitz, que havia planejado o palco para uma or-
questra de 60 peças. 

Hoje acontecem concertos no palco nos finais de semana 
de de maio até o final de setembro. Devido ao ambiente 
acolhedor, o pavilhão é um ponto de encontro comum para 
jogar petanca ou apenas para aproveitar a vida. 

Siga o caminho ao longo do passeio do lago até ver a Fon-
te de agua entre o Hotel National e o Grand Casino Luzern. 

Pergunta 10 

Que soma você obtém quando soma todos os dígitos do 
ano na fonte? 

A) 10?  Pontos = 3 

B) 16?  Pontos = 6 

C) 14?  Pontos = 9 
 

Grande Casino Lucerna 

O Grand Casino Luzern está localizado diretamente no Lago 
Lucerna e encanta os hóspedes com seu interior elegante. 
Seja pôquer, blackjack ou roleta - no Grand Casino Luzern 
pode ser visitado por visitantes, jogue diferentes jogos de 
azar. 

O edifício foi originalmente construído em 1882  usado 
como Kursaal Nos últimos 130 anos, ele passou por uma 
série de reformas até o Grand Casino Luzern de hoje.  
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Passe pela entrada do Hotel National e atravesse a rua. 
Você pode ver  à direita na Haldenstrasse a Igreja de São 
Marcos. Siga a estrada à esquerda da igreja e depois vá 
para a esquerda e continue em direção à igreja  Hofkirche. 
Ao chegar no cemitério da igreja Hofkirche encontre o sinal 
na foto abaixo.  

Pergunta 11 

Quais dígitos estão ocultos na imagem? 

A) 39-45?    Pontos = 6 

B) 35-44?  Pontos = 12  

C) 32-43?  Pontos = 18 

Igreja de São Marcos  

A Igreja de São Marcos é uma igreja protestante em 
Lucerna. Originalmente, a igreja em frente ao cassino foi 
construída em 1898 para a comunidade anglicana e tu-
ristas ingleses. Em 1984 foi para a comunidade Freikirchen 
"Igreja de São Marcos Lucerna" . Em 2017 a antiga igreja 
anglicana foi completamente renovada.  

Agora, continue em frente até a entrada principal da igreja 
Hofkirche. Nas laterais da entrada você encontrará as 
estátuas dos 6 santos, incluindo Leodegário e Maurício. 

Pergunta 12 

Qual dos seguintes nomes não pertence a um dos restan-
tes 4 santos? 

A) St. Clemente (Clemens)?  Pontos = 4 

B) St. Pedro (Petrus)?   Pontos = 8 

C) St. Martinho (Martin)?  Pontos = 12 
 

Hofkirche St. Leodegar 

A Hofkirche St. Leodegar é uma das igrejas mais famosas 
de Lucerna e outro marco da cidade. Ela foi construída sob-
re a fundação nos anos 1633-1639, foi construída em um 
antigo tribunal romano (basílica).  

As duas torres do Hofkirche tem 69 metros de altura e 
contém oito sinos que estão entre 700 quilos e 5,25 
toneladas. 

 Confiseur Bachmann AG, Lucerne  www.confiserie.ch/detektivtrail  

 Mit der Zusammenarbeit von Guia Suíça, Magali Albisser, www.guiasuica.com     



Agora desça o primeiro conjunto de escadas em direção a 
praça e procure o sinal abaixo. (Dica: O escudo está localiz-
ado em frente à fonte „Marienbrunnen“ e atrás de uma 
caixa). Depois de resolver o quebra-cabeça, vá para a di-
reita na direção da casa número 13. Continue até o Hotel 
Hofgar Weybrunnen. 

Pergunta 13 

Qual número estava desfocado na imagem?  

A) 4?    Pontos = 5 

B) 5?  Pontos = 10  

C) 6?  Pontos = 15 

Weybrunnen 

A fonte  Weybrunnen, foi construída em 1870, está localiz-
ada na histórica Wheyquartier e foi construído com compo-
nentes de diferentes épocas projetadas. Segundo a his-
tória, a fonte  até 1870 estava na praça Kapellplatz, onde a 
cidade de Lucerna a colocou adquirido dos herdeiros Walli-
ser para a instalar no Weygarten.  

Siga o caminho para o monumento do Leão ( Lowendenk-
mal ) -  você verá a placa de sinalização para o monumen-
to do leão. Siga esta rua que te leva ao Lowendenkmal e 
encontre ao longo do caminho esta placa com formato de 
chave da foto abaixo.  

Pergunta 14 

Na foto acima, falta um número, que indica o ano de 
fundação do serralheiro Kronenberger. Em qual ano a 
empresa foi fundada?  

A) 1880?  Pontos = 2 

B) 1870?  Pontos = 4 

C) 1920?  Pontos = 6 

Panorama Bourbaki 

O Panorama Bourbaki em Lucerna é um monumento cultu-
ral europeu e comemora o internamento de 87.000 solda-
dos franceses que encontraram refúgio na Suíça em 1871. 
O pintor Edouard Castres conta/ retrata  a história em uma 
grande imagem circular.  

Além do Panorama, o Bourbaki está disponível como bar e 
como cinema, onde são exibidos filmes de diversos gêne-
ros e linguagens. Localizado nos andares superiores 
também a Biblioteca Municipal de Lucerna. 
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Continue caminhando até a praça em frente ao restaurante 
Old Swiss House. Dê uma boa olhada no restaurante. 

Pergunta 15 

Por qual poeta alemão as citações na fachada do restau-
rante estão escondidas na foto acima? 

A) Schiller?    Pontos = 3 

B) Brecht?  Pontos = 6 

C) Goethe?  Pontos = 9 

Restaurante Old Swiss House 

O restaurante Old Swiss House é um restaurante bem con-
hecido em Lucerna, que foi premiado com 15 pontos Gault 
Millau oferece a inúmeros clientes um menu exclusivo. 
Sobre tudo o famoso Wiener Schnitzel preparado na mesa, 
tem sido a especialidade da casa há mais de 70 anos. 

A casa tem uma história muito longa e passou por  algu-
mas mudanças ao longo do tempo. Foi construído em 1858 
e no ano seguinte como um museu para animais alpinos 
empalhados usado. Não foi até 1931 que a família Buhol-
zer deu à casa seu caráter de restaurante pela primeira 
vez. Até hoje a Old Swiss House é administrada pela fa-
mília Buholzer, agora na terceira geração.  

Agora siga a estrada para o Monumento do Leão. Perto do 
monumento, há uma casa de banho, que você pode ver na 
imagem abaixo. 

Pergunta 16 

Na rocha acima da casa onde está o  banheiro há uma 
placa com esses números, qual  está correta? 

A) MDLXVII?  Pontos = 6 

B) LXMDVII?  Pontos = 12 

C) VIIMDLX?  Pontos = 18 
 

Lowendenkmal 

O Monumento do Leão é um dos monumentos mais famo-
sos na Suíça e uma das maiores atrações turísticas em 
Lucerna (1,4 milhões visitantes por ano). O memorial 
mostra a Escultura de um leão moribundo, dedicado aos 
guardas suíços que morream durante a Revolução Francesa 
em 1792. A Guarda Suíça defendeu o Palácio das Tulherias, 
já abandonado pela família real, contra os revolucionários, 
com cerca de 760 não sobreviveu ao ataque. O leão mori-
bundo e o lema latino Helvetiorum Fidei Ac Virtuti (À leald-
ade e bravura do Suíço). O lago  em frente ao monumento 
também serve como lago do desejo bem onde você pode 
jogar uma moeda. 
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Volte pelo mesmo caminho e vá até a entrada principal do 
Löwencenter. Na porta principal da galeria de lojas Löwen-
denkmalm você encontrará quatro placas de sinalização de 
cor azul. Siga a seta do número 5. Nesta direção você che-
ga à Casa do Chocolate da Confiserie Bachmann. 

Pergunta 17 

Localizado na entrada principal da Casa do Chocolate tem 
um desenho do fotógrafo e artista gráfico suíço Emil 
Schulthess. A placa está inscrita com "Ausseres Weggistor". 
De que ano é isso? 

A) 1830?   Pontos = 5 

B) 1840?  Pontos = 10  

C) 1850?  Pontos = 15 

Bachmann Casa do Chocolate 

A loja de especialidades caracteriza-se não só por uma 
grande localização na junção entre o muito frequentado 
Hertensteinstrasse e Löwenplatz, mas também através de 
uma instalação única do arquiteto Lucerne Marc Johl. Um 
destaque especial é a alta qualidade vitrine praliné com 
mais de 40 pralinés caseiros.  

Então, se você precisar de uma pequena pausa, você pode 
encontrar aqui pralinés e tenha o prazer garantido de sabo-
reá-los. 

Cruze o Hertensteinstrasse por cerca de 200 metros você 
chega ao Matthäuskirche. Em seguida, caminhe em linha 
reta por cerca de 300 metros passando pelas muitas lojas 
em direção a Weggisgasse. Caminhe a rua  Weggisgasse 
até que você veja a estátua da foto abaixo. Ele está localiz-
ado em uma esquina desta rua.  

Pergunta 18 

Qual é o número da casa que se encontra a  estátua? 

A) 1?  Pontos = 4 

B) 2?  Pontos = 8 

C) 3?  Pontos = 12 
 

Matthäuskirche 

O Matthäuskirche - também conhecido como Citykirche - é 
uma Igreja reformista e está localizada no meio da cidade 
velha de Lucerna. Não é tão imponente quanto o Hofkir-
che, foi construída em 1860,  sua localização é bem vale a 
pena uma visita. 

O Matthäuskirche é também um local popular para eventos 
e concertos da igreja, pois a igreja pode ser alugada para 
tais ocasiões. 
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Cruze/atravesse a Weggisgasse até chegar à fonte most-
rada abaixo. 

Pergunta 19 

O que a estátua da fonte está  segurando em sua mão?  

A) Um alimento?    Pontos = 2 

B) Um animal?    Pontos = 4  

C) Uma ferramenta?   Pontos = 6 

Hirschenplatz 

Hirschenplatz em Lucerna se destaca acima de tudo por 
causa de sua bela pinturas de fachada, que estão listadas 
como monumentos históricos. No século XIX, muitos 
edifícios eram decorados com tais afrescos.  

O prédio da Hirschenplatz 7 tem um afresco em sua fach-
ada.Pintado para comemorar o 400º aniversário da Batalha 
de Dornach. Na Batalha de Dornach, em 1499 os Confeder-
ados derrotaram os suábios e austríacos em 1499. 

 
 

Agora atravesse a viela que leva o nome de um amigo de 
quatro patas. Aqui você chega à menor loja Bachmann, 
onde a próxima pergunta aguarda. 

Pergunta 20 

Quantas telas de tv há na pequena loja de bachmann aci-
ma da prateleira do pão? 

A) 1?  Pontos = 4 

B) 2?  Pontos = 8 

C) 3?  Pontos = 12 
 

Bachmann Rössligasse 

Apesar de seu pequeno tamanho, os clientes recebem o 
valor do seu dinheiro com a garantia da satisfação ao com-
prar os produtos.  Sejam sanduíches frescos, saladas cro-
cantes, pão crocante ou confeitaria fina - sua fome é ga-
rantida aqui. 

Portanto, aqui está outra oportunidade de lanchar um pou-
co antes das últimas perguntas. 
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Se você seguir a rua a partir  daqui, você verá uma velha 
ponte de madeira chamada Spreuerbrücke. Veja a foto da 
ponte aqui ao lado. Vamos caminhar dentro da ponte. Nela 
ha vários quadros na parte superior da ponte.  

Pergunta 21 

Que número está na parte inferior esquerda deste quadro 
foto?  

A) 57?    Pontos = 3 

B) 45?  Pontos = 6 

C) 54?  Pontos = 9 

Spreuerbrücke 

Spreuerbrücke é uma das duas pontes de madeira que at-
ravessam o rio Reuss em Lucerna,, a ponte contribui para a 
exclusiva paisagem urbana. O nome da ponte vem do fato 
de que na Idade Média a palha e folhas poderiam ser des-
pejadas no rio Reuss daqui da ponte.  O Spreuerbrücke 
também se distingue pelos painéis de madeira pintados 
quadros de madeira  que retratam uma dança da morte.  
 
 

No final da ponte, vire à esquerda em direção ao museu 
histórico. Em seguida, subir o Reussufer em direção a igreja 
Jesuíta - Jesuitenkirche. Entre na igreja. 

Pergunta 22 

Qual cor é a mais dominante na decoração da igreja? 

A) Rosa?   Pontos = 5 

B) Amarelo?  Pontos = 10 

C) Azul?   Pontos = 15 
 

Lucerne Jesuit Church 

A Igreja Jesuíta é outra igreja famosa em Lucerna e está 
localizada diretamente nas margens do Reuss. Foi a pri-
meira igreja barroca na Suíça, construída entre 1666 e 
1677. A Igreja Jesuíta é particularmente importante por 
causa de seus móveis. Um grande órgão, um imponente 
altar alto e pinturas encantadoras no teto fazem da igreja 
um monumento impressionante.  
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Vá até a Kapellbrücke e atravesse o rio  Reuss. Vale defini-
tivamente a pena cruzar a bela ponte de madeira - 
também porque a resposta para o próximo enigma pode 
ser encontrada nela. Encontre o quadro de madeira abaixo. 

Pergunta 23 

Que número está escrito nesta imagem? 

A) 24?    Pontos = 6 

B) 15?  Pontos = 12  

C) 6?  Pontos = 18 

Ponte da Capela - Kapellbrücke  

A Ponte da Capela é provavelmente a ponte mais significa-
tiva do ponto de vista histórico em toda a cidade. Junto 
com a torre de água, que fica diretamente ao lado da pon-
te, a Ponte da Capela é um dos maiores pontos turísticos 
da cidade e um marco em Lucerna. A ponte caiu na história 
da cidade quando quase se incendiou  completamente na 
noite de 18 de agosto de 1993. Somente as duas extremid-
ades de ponte e a torre de água foram salvas. Dentro da 
parte que faltava foi reconstruída e a nova Ponte da Capela 
foi inaugurada em 1994.A Ponte da Capela também é con-
hecida por seu ciclo de imagens com 147 painéis; no ent-
anto, cerca de dois terços foram completamente destruídos 
ou severamente danificados pelo incêndio. 

Ao final da ponte, caminhe  em linha reta até a Capela de 
São Pedro e caminhe  até a Kapellplatz. Encontre a fonte 
mostrada abaixo.  

Pergunta 24 

De que ano é a fonte? 

 

A) 1819?   Pontos = 2 

B) 1918?   Pontos = 4 

C) 1923?   Pontos = 6 
 

Fritschibrunnen 

A Fritschibrunnen é uma famosa fonte de carnaval localiz-
ada na Kapellplatz em Lucerna. Na coluna da fonte estão 
máscaras de carnaval, incluindo as de Fritschi e sua esposa. 
Um senhor de bandeiras é entronizado no topo. Quatro 
máscaras de bobo despejam água dos chifres para o bebe-
douro. 

A Fonte Fritschi representa o início do carnaval de Lucerna. 
Na quinta-feira suja às 5 horas da manhã o big bang 
começa aqui com o tradicional "Fötzeliregen" 
"Fötzeliregen".   
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Caminhe em direção ao  lago e mantenha-se à esquerda 
para Schwanenplatz.  

Parabéns! 

Você conseguiu e chegou ao final da viagem. Um doce 
presente esperando por você na loja da Confiserie  
Bachmann na Schwanenplatz. 

Chocolate World na Schwanenplatz 

Com uma área de 400 metros quadrados, a loja especializ-
ada na Schwanenplatz é a principal loja da Confiserie Bach-
mann. A loja especializada é um Mundo de Chocolate único 
Mundo - não apenas com a mais variada seleção de 
chocolates da Suíça, mas também com a “ parede com 
chocolate liquido”. Que é cercado por trufas de anjos da 
guarda voadores superdimensionados. O fluxo da parede 
de chocolate é uma novidade mundial absoluta: mais de 
750 quilos de chocolate escorrem pela parede. 
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Busque o seu presente 
Bem, você tem certeza que respondeu corretamente todas as perguntas?  

 

É assim que funciona:  

1. Para cada pergunta, some o número verde da resposta que você escolheu.  

2. Vá até a loja Bachmann na Schwanenplatz e informe ao nosso pessoal o resultado dessa adição.  

 Número da adição de todas as respostas corretas  = __________ 

3.  Mostre o seguinte código no caixa e receba o presente:  

 

  
 
 
         Numero de item: 57564 

 

Muito obrigado por completar a Trilha do Detetive!  

Esperamos que você tenha gostado da trilha e esperamos vê-lo novamente  
em breve em uma de nossas lojas. 

Sua Confiserie Bachmann 

 


