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S-356

Lagos do norte da
Italia com Eslovenia e
Croácia
15 días incluindo Milão, Sirmione,
Verona, Veneza, Liubliana, Bled, Postojna,
Zagreb, Plitvice, Split e Dubrovnik

bled

sirmione

Día 1, Sexta-feira, chegada a Milão
Bem-vindo a Italia!! Traslado privado até o hotel e tempo livre onde
á tarde poderá encontrar nosso guía acompanhante por meio dos
painéis informativos na recepção. Alojamento.

Día 2, Sábado, em Milão
De manhã, a visita de Milão incluíndo uma visita do impressionante
Duomo, a Galeria Vittorio Emanuele II, o Castelo Sforzesco e uma
panorámica de Sant’Ambrogio, Parco delle Basiliche, Universidad
Statale, Corso Venezia, Piazza San Babila, Piazza Fontana e no ﬁnal o
conhecido Teatro alla Scala. Depóis deslocação até o Lago Maggiore
um dos lagos mais exclusivos da Italia. Chegamos em Stresa onde
depóis de um passeio, se as condiçoes o permitirem, embarcamos
pela Isola Bella, ou Ilha Bela, pequeno pedaço da terra muito
bem aproveitado a chamado arquipelago das ilhas Borroméicas.
Admiramos o fabuloso Palaço Borromeo do estilo barroco com
seu maravilhoso parque-jardim onde podemos encontrar fontes,
estatuas, milhares de ﬂores e árvores exóticos. Regreso a Milão.
Alojamento.

Día 3, Domingo, em Milão
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Dia livre para visitar os lugares de interesse que faltam ou a
possibilidade de realizar uma excursão opcional inolvidavel na
zona do Lago de Como. Um passeio de barco para admirar alguns

milão

dos lugares mais atractivos como Tavernola, Villa Erba, Cernobbio,
Villa D’Este, Punta Pizza, Villa Versace e otros máis. Outra excursão
opcional que se ofrece ao cliente será o centro comercial Serravalle
Outlets – um dos mais grandes de Europa e onde pode encontrar
dezenas de lojas com variedade grande de coleções dos designers
mais conhecidos. Poderá desfrutar também de um. Alojamento.

Día 4, Segunda-feira, a Verona e Veneza
No caminho a Veneza, embarcamos em Sirmione para visitar o Lago
de Garda onde conhecerão pontos de interesse como a Villa de Maria
Callas e as Cavernas de Catullo. Saida para Verona, as colinas ao redor
no lado setentrional, determinam a armonía e beleza da paisagem da
cidade de Romeo e Julieta. Tempo livre e continuámos até Veneza.
Alojamento.

Dia 5, Terça-feira, em Veneza
Depois do café da manhã, visita a pé pela Praça de São Marcos, e
visita à Basílica de São Marcos e ao Palácio dos Duques. O resto do
dia será livre para desfrutar desta encantadora cidade.

Dia 6, Quarta-feira, de Veneza a Liubliana
Nesta manhã sairemos em direção à Eslovênia. Chegada a Liubliana,
hospedagem.

ÁUSTRIA

PREÇOS

2019 TOUR S-356
HUNGRIA
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SUPLEMENTO DE MEIA PENSÃO

Dia 7, Quinta-feira, a Bled e Liubliana
De manhã, a visita da pequena capital da Eslovênia a pé inclui a
Catedral barroca, as “Três pontes” e a Praça “Mestni trg”. À tarde, saída
para um dos lugares mais lindos do país. Bled, a lindíssima vila ‘digna
de cartão postal’, junto a um lago e ao castelo medieval. Incluímos
um passeio de barco pelo lago de Bled, visitando a pequena ilha e
igreja. Tempo livre para aproveitar a maravilhosa natureza. À tarde
voltamos a Liubliana, charmosa cidade centro-europeia.

Dia 8, Sexta-feira, a Postojna e Zagreb
Etapa de grande beleza paisagística. Visitaremos as Cavernas de
Postojna, com seus 20 quilometros de galerias. Depois sairemos
rumo à capital da Croácia: Zagreb. Chegada à tarde e alojamento no
hotel. Resto do dia livre.

Dia 9, Sábado, em Zagreb
De manhã, a visita à capital da Croácia inclui um passeio pelo centro
histórico “Gornji Grad”, com sua famosa Catedral do século XIII, a
igreja de São Marcos e a Praça do Rei Tomislav.

Dia 10, Domingo, aos Lagos de Plitvice e Split
Depois do café da manhã, partiremos para o Parque Nacional de
Plitvice, declarado Patrimônio Universal pela UNESCO. Entrada ao
parque, onde admiraremos seus lagos e cataratas; passearemos por
suas trilhas e apanharemos os barcos que atravessam as águas verdes
destes lagos. Continuação até Split. Chegada e alojamento no hotel
em Split.

Dia 11, Segunda-feira, em Split
Hoje viajamos a Split. À tarde visita da cidade, que também forma
parte do patrimônio universal da UNESCO, com seu Palácio
Diocleciano, fechado no século III e reformado na Idade Média, a
Catedral de São Duje, patrono de Split, e o templo de Júpiter. Resto do
dia livre. Alojamento no hotel em Split.

Dia 12, Terça-feira, em Split
Dia livre para atividades de caráter pessoal ou excursões opcionais (a
Hvar o Medjugorje).

Dia 13, Quarta-feira, a Dubrovnik
Sairemos de manhã seguindo a costa croata, com espetaculares
paisagens de ilhas no mar. Chegada a Dubrovnik, a cidade conhecida
como “A Pérola do Adriático”. Esta antiga cidade é patrimônio
universal da UNESCO. Visitaremos o Palácio do Reitor e o Mosteiro
Franciscano com a farmácia mais antiga do mundo.

POR PESSOA EM DOBLE

SUPLEMENTO INDIVIDUAL

418 €
1.038 €

O tour inclui:
z Serviço de guia acompanhante de língua espanhola
z Alojamento em hotéis indicados no programa ou
semelhantes; taxas de hotéis e de serviços
z 14 cafés da manhã
z Deslocamentos em veículos luxuosos de diferentes
tamanhos, com ar condicionado
z Entradas mencionadas no itinerário
z Carregadores de bagagem em hotéis (um volume por
pessoa)
z Deslocamentos de chegada e saída

Visitas incluídas:
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Milão (Duomo)
Passeio no barco privado para o grupo pelo Lago Maggiore
Passeio no barco privado para o grupo pelo Lago de Garda
Traslado em barco entre Stresa e Isola Bella
Veneza
Traslado em barco em Veneza para realizar a visita privada
Liubliana
Bled (passeio de barco e a igreja)
Postojna (As Cavernas)
Zagreb (A Catedral)
Parque Nacional de Plitvice (entrada para o Parque)
Split (O Palácio de Diocleciano)
Dubrovnik (O Palácio do Reitor e o Mosteiro Franciscano)

Hotéis:
z Milão: Hotel Starhotel Business Palace 4* ou semelhante
z Veneza-Mestre: Hotel Ambasciatori 4* / Delﬁno 4* ou
semelhante
z Liubliana: Hotel Slon 4*/ Hotel M 4* / Radisson Blu Plaza 4*
ou semelhante
z Zagreb: Hotel Sheraton 5* / Dubrovnik 4* / Aristos 4* ou
semelhante
z Split: Hotel Atrium 5* / President Split 4* / Ora 4* ou
semelhante
z Dubrovnik: Hotel Lacroma 4* / Argosy 4* / Croatia 5*
(Cavtat – a 25 quilômetros da Dubrovnik) ou semelhante

Dia 14, Quinta-feira, em Dubrovnik
Dia livre para atividades de caráter pessoal ou excursões opcionais.

Dia 15, Sexta-feira, Saída de Dubrovnik
Deslocamento ao aeroporto para o seu vôo de retorno.

*Em função do número de participantes, este circuito será
organizado como Hosted Tour (os deslocamentos entre as
cidades serão feitos com transporte privativo com chofer que
fala lingua local/inglés, sem guia acompanhante).
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