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IEdilicamente situado no topo de uma montanha em 
miniatura, o vilarejo de Gruyères se destaca no hori‐
zonte como uma aparição cênica, digna de uma fil‐
magem de um conto de fadas. Quem chega pela 
estrada, vindo de Bulle, corre o risco de ficar sob efeito 
hipnótico e não conseguir mais apreciar o que está em 
sua volta. Seria uma pena, porque a região do cantão 
de Fribourg é linda, coberta de planícies verdes, cam‐
pos arados, flores coloridas em abundância, onde anti‐
gas fermes ( fazendas) ainda se mantêm em atividade 
para cuidar de seus rebanhos saudáveis e tilintantes. 
 
A torre do castelo se sobressai de longe, mas ao mesmo 
tempo se retrai atrás das muralhas à medida que o visi‐
tante se aproxima. Foram 19 condes de Gruyères que 
viveram nele entre os séculos XI e XVI. Hoje, sem mais 
nobre ou habitante ilustre, o castelo apenas domina, 
imponente e grandioso, a paisagem da redondeza. 
 
São poucos quilômetros que faltam e o caminho para 
chegar ao destino é simples, pois basta seguir as placas 
e a estradinha sinuosa que desemboca no portal da 
cidade. Como ninguém pode circular de carro em 
Gruyères, os visitantes são obrigados a estacionar em 
uma das duas áreas demarcadas, localizadas no pé do 
vilarejo. Depois, basta uma curta caminhada para en‐
trar na cidade medieval. 
 
Entra‐se em Gruyères como se estivesse atravessando 
o túnel do tempo, deixando do lado de fora o século 



XXI. Protegida pelas imponentes fortificações, a cidade 
é composta por apenas uma larga rua principal que 
desce e sobe, uma parte  asfaltada e outra calçada de 
pedra. Ladeada por autênticas construções, hoje trans‐
formadas em hotéis, restaurantes com terraços ao ar 
livre, lojas de souvenirs e, é claro, nas residências dos 
habitantes locais, acaba sendo o lugar mais animado e 
concorrido da cidade.  
 
Um magnífico chafariz no centro é mais um atributo de 
charme. Durante os meses de primavera e verão, os 

tradicionais vasos de gerânios decoram as janelas de 
quase todas as casas, além das flores que são plantadas 
nos canteiros como obras de arte.  
 
Gruyères é um daqueles típicos cartões postais suíços, 
e atrai anualmente milhares de visitantes. O programa 
favorito da maioria, que costuma chegar um pouco 
antes do meio‐dia, é ficar percorrendo o vilarejo, bis‐
bilhotar as lojinhas onde têm biscoitos, queijos, mel, 
doces, geleias, chocolates, e todas aquelas bugigangas 
que turista adora. Depois é subir até o castelo, explorar 
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as dependências abertas ao público e, no final, almoçar 
um típico fondue de queijo, especialidade da região.  
 
A sobremesa também precisa figurar no pedido, prin‐
cipalmente durante os meses de verão: morangos  
ou framboesas frescas cobertas com o insubstituível 
double crème (é o creme de leite fresco local, de con‐
sistência tão grossa que sequer derrama quando o 
pote é virado de cabeça para baixo!). Já vamos adi‐
antando que o número de calorias contidas num pe‐
queno pote, por menor que seja, equivale a pelo 
menos dois copos de açaí... 
 
Aliás, é bom lembrar que o famoso queijo gruyères é 
fabricado na proximidade, numa fábrica localizada ao 
pé do morro, junto ao Museu do Queijo. As suas portas 
abrem para o público, que também pode assistir de ca‐
marote como é manufaturado um dos produtos mais 
afamado da Suíça. O que vai surpreender o visitante é 
notar que bastam três a quatro homens para produzir 

uma quantidade enorme de queijos com uma eficiência 
de dar água na boca. 
 
 Apesar de existirem alguns hotéis dentro e fora do 
recinto pedestre, na realidade algumas horas são sufi‐
cientes para explorar todo o vilarejo e os pontos de in‐
teresse. O movimento nos finais de semana é intenso, 
e o que se vê sempre são casamentos. É de praxe a 
noiva atravessar o centrinho, acenando para uma 
plateia que sequer conhece. Mas, mesmo assim, todo 
mundo aplaude.  
 
Ao entardecer, a cidade volta a ter ares de uma pacata 
vila medieval. Quem pernoita tem o privilégio de sentir 
uma atmosfera bem diferente, quando as ruas estão 
praticamente desertas: quase ninguém circula na praça, 
e o castelo e as lojinhas cerram as portas.    
 
Mas, para o turista exigente e aventureiro, Gruyères 
não acaba necessariamente após um dia. Não faltam 



programas alternativos para quem gosta de 
passear e explorar a natureza, tão especial nesta 
região. Longas caminhadas devem ser selecionadas 
a dedo e prometem um espetáculo visual difícil de 
comparar. Sob a supervisão de guias experientes, 
pode‐se optar desde as trilhas temáticas, como 
conhecer o caminho das queijarias e todos os seg‐
redos de sua fabricação, até aventuras mais radicais 
que incluem descidas em grutas, rafting, parapente 
e outros esportes radicais. 
 
FICHA TÉCNICA DO QUEIJO GRUYÈRE 
Aparência: forma redonda, com uma casca 
amarelo‐ouro e uma consistência interna firme,  
de cor marfim a amarelo claro.  
Sabor: frugal, sóbrio, realçado pelo maior  
ou menor teor de sal. Existem três tipos de queijo: 
o salgado, o semi‐salgado e o sem sal.  
Maturidade: a partir de 5 meses a 12 meses  
ou mais.  
Peso: 25kg a 40kg,  Peso médio: 35 quilos.  
Altura: 9,5 cm a 12 centímetros.  
Diâmetro: 55 a 65 centímetros.  
Salinidade: 1,4% em média. 
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RECEITA DE TERRINA DO LENHADOR: 
Ingredientes:  
75g de nozes sem casca 
150g de gruyère 
2 gemas 
3 folhas de gelatina 
300g de creme de leite fresco 
sal e pimenta 
 
Modo de preparar: 
Amoleça as folhas de gelatina na água fria.   

Pique as nozes.  
Rale o queijo.  
Bata o creme de leite, reservando 3 colheres de sopa 
para a gelatina.  
Misture o queijo, as nozes, as gemas e o creme batido.  
Acrescente sal e pimenta.  
Dissolva a gelatina no restante do creme levemente 
aquecido.   
Junte todos os ingredientes numa forma para resfriar 
na geladeira por 6 a 8 horas.  
 

COMO CHEGAR:  
O aeroporto mais perto de Gruyères é Genève. A Swiss 
(swiss.com) e a TAM (tam.com.br) têm voos do Rio e 
São Paulo com conexão em Zurique.   
De carro: 
De Genebra são 110 km. Pegue a estrada em direção 
a Bern e fique atento para a indicação do cantão de Fri‐
bourg. Siga placas de Bulle, cidade localizada a 5 
quilômetros de Gruyères.   
De trem: 
Para chegar até Bulle, há trens vindos de todas as di‐
reções, como Lausanne, Genève, Montreux, Bern, 
Zurique e Fribourg. Mas nem todos são diretos. 
Um trenzinho vermelho, bem típico, percorre os 5 
quilometros que separam Bulle de Gruyères.  
Há vários horários.  
 
ONDE FICAR: 
Hostellerie des Chevaliers. Na entrada do vilarejo, mas 
fora do recinto. A vista dos quartos que dão para a 

montanha e o vale é deslumbrante. Tem bom restau‐
rante. www.chevaliers‐gruyeres.ch Tel.: 026 92 11933  
 
Hostellerie St. Georges – Rue du Bourg 22, no centro 
do vilarejo. www.hostellerie‐saint‐georges.com  
Tel.: 026 921‐8300. Bem localizado, mas pode ser baru‐
lhento, principalmente nos finais de semana.  
 
Hotel Fleur de Lys. Localizado na praça do centrinho. 
www.hotelfleurdelys.ch Tel:.26‐ 921‐8282. Peça um 
quarto com vista para o vale. Além de ser calmo, a pai‐
sagem é belíssima.  
 
ATIVIDADES ESPORTIVAS: 
Gruyère Escapade – Tel.: 26 921 3994 
info@gruyere‐escapade.ch 
www.gruyere‐escapade.ch  
Rafting, balão, parapente, caminhadas e muitos outros 
esportes e aventuras são oferecidas por esta agência 
local, que explora a região de Gruyère e Fribourg.  

http://swiss.com
http://tam.com.br
http://www.chevaliers-gruyeres.ch
http://www.hostellerie-saint-georges.com
http://www.hotelfleurdelys.ch
http://info@gruyere-escapade.ch
http://www.gruyere-escapade.ch

