REGIÕES DOS LAGOS, 5 TERRE SABORES DE
TOSCANA COM SPLENDID TOUR
DESDE VENEZA
8 DIAS - 7 NOITES

COMBO
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LAGO DE COMO

Calendario

POR CIDADE
P.MAPA
... E-NOITES
COMBO
REGIOES DOS LAGOS, 5 TERRE 8/7

DATA DE INÍCIO DO CIRCUITO - Quinta -feira desde do 25 de Abril até 17 de Outubro

LAGO DE COMO

1

VENEZA
CHEGADA

MILÃO

25
23
6
4

ABRIL 2019
MAIO
JUNHO
JULIO

LAGO DE GARDA

VENEZA

20
18

SIRMIONE

22
26

Hoteis

LAGO DE COMO

1

1
12
17

AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO

LUCCA

HOTÉIS UTILIZADOS (CENTRO CIDADE)

LA SPEZIA
PORTOVENERE

CIDADES
Milão

VERNAZZA
MANAROLA

HOTEL
HOTEL STARHOTEL BUSINESS PALACE / 4 * O SIMILAR
ANTARES CONCORDE

......................................................................................

1

NÁPOLES

ROMA

POMPÉIA

PISA

CAPRI

MONTEPULCIANO

SORRENTO

2 2

AMALFI
POSITANO
RAVELLO

LUCCA

HOTEL GRAND HOTEL GUINIGI

4 * O SIMILAR

ROMA

HOTEL GAMBRINUS / RIVOLI

4 * O SIMILAR

SORRENTO

HOTEL VESUVIO / MICHELANGELO /
LA RESIDENZA / CRAWFORD

4 * O SIMILAR

HOTEL G.H. EXCELSIOR /
PALAZZO FERRAIOLI / LA BUSSOLA

4 * O SIMILAR

......................................................................................
......................................................................................

......................................................................................

AMALFI

......................................................................................

O PREÇO INCLUI

▪ 1 Noite em Milão num hotel 4* com café da manhã
▪ 1 Noite em Lucca num hotel 4* com café da manhã
▪ 1 Noite em Roma num hotel 4* com café da manhã
▪ 2 Noites em Sorrento num hotel 4* com café da manhã
▪ 2 Noites em Amalfi num hotel 4* com café da manhã
▪ 4 jantares nos hoteis (bebidas não incluidas)
▪ 1 Almoço em Nápoles / Pompéia ( agua e refrigerante
▪ 1 Almoço em Anacapri

incluído)

▪ Passeio de barco na nas 5 terre com regresso em trem
▪ Visita de Pompéia (entrada incluída)
▪ Visita de Capri e Gruta Azul ( se o tempo permitir)
▪ Visita livre de Positano durante 2 horas

Precos
PREÇOS POR PESSOA
ABRIL / OUTUBRO
DBL

SGL

TPL

€ 1.675,00 € 2.140,00 € 1.625,00
MAJO / JUNHO / JULHO / AGOSTO / SETEMBRO
DBL

SGL

TPL

€ 1.760,00 € 2.300,00 € 1.705,00
......................................................................................
Taxa de estadia nas cidades não incluída a ser paga diretamente
*Crianças admitidas a partir dos 12 anos de idade / adultos

▪ Trasporte de ônibus
▪ Guia acompanhante em língua inglesa, espanhol e francês
▪ É permitido max. Uma mala por pessoa

SERVIÇOS ADICIONADOS

Transferências:

a disposição on request

Passeios sugeridos opcionais:

a disposição on request
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sirmione

COMO

MILÃO

cinque terre

PISA

no dia 1:
Tempo livre a disposição no lago
de Garda

no dia 1:
Tempo livre no lago de Como

no dia 1:
Hospedagem

no dia 2:
Dia inteiro à descoberta das
Cinque Terre

NO DIA 3:
Vsita de Piazza dei Miracoli

VENEZA - SIRMIONE (LAGO DE GARDA) - LAGO COMO - Milão (1 noite) - LA SPEZIA - PORTOVENERE (GOLFO DEI POETI) CINQUE TERRE - LUCCA (1 noite) - PISA -

Passeando pelas ruas antigas do centro da cidade, cercado por muralhas romanas, podemos
admirar belas igrejas românicas e barrocas, passaremos por Piazza volta e Piazza Duomo,
com o seu encantador edifício antigo da Câmara Municipal, chamado Broletto, e sua característica Campanário e a magnífica Catedral de 600 anos de idade. Saida para Milão,
onde você pode desfrutar de uma visita panorâmica da cidade: Castelo de Sforzesco, Piazza
Mercanti, Piazza Alla Scala e admirar a fachada de mármore da Catedral de Milão e da
Galleria Vittorio Emanuele II, um dos mais antigos centros comerciais do mundo. A visita
termina na histórica Piazza del Duomo. No check-in à tarde no Hotel, jantar e hospedagem
no Hotel em Milão.

02 - SEXTA-FEIRA

MILÃO - LA SPEZIA - PORTOVENERE - VERNAZZA - MANAROLA - LUCCA

LAGO DE COMO

01 - QUINTA-FEIRA

VENEZA - SIRMIONE (LAGO DI GARDA) - LAGO DI COMO - MILÃO

Encontro em Tronchetto de Veneza em 8:00 H (você pode entrar em contato com o guia
um dia antes da saida para mais informações) e saída para SIRMIONE, conhecida como a
pérola do Lago de Garda, "A jóia de todas as peninsulas", como descrito pelo poeta Catullus.
A visita da aldeia começa com o castelo Scala do período da idade media, construído no final
do século XIII pelos senhores de Verona. Ao longo de estreitas e próximas ruas medievais
você alcança a igreja de S. Maria com muitas imagens e pinturas que podem ser admiradas
junto com diferentes altares e belos trabalhos de mármore do século XVIII. Possibilidade
de admirar o Parque do prestigiado e luxuoso Hotel Villa Cortine, Villa de Maria Callas, e
chegar à entrada das grutas Catullo, que é a zona arqueológica mais importante de toda a
região da Lombardia, com restos imponentes do que foi uma vez uma luxuosa Villa romana
no lago de Garda. Na parte da tarde, vá para o lago como onde seu guia irá acompanhá-lo
através de todos os lugares de interesse histórico.
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Café da manhã no Hotel, check-out e saída para La Spezia para embarcar em um dia inesquecível dedicado a descobrir uma das paisagens mais surpreendentes e encantadoras do
mundo: “CINQUE TERRE”. Alcançaremos a primeira aldeia de Portovenere, declarada
Património Mundial pela UNESCO. O seu pitoresco porto está rodeado por casas brilhantemente coloridas, enquanto as estreitas ruas medievais cheias de lojas sobem a colina
desde o portão da cidade velha até ao castelo. De barco você chega em Vernazza, uma
pequena aldeia de pescadores considerada uma das mais belas da Itália. A vila é cercada
por olivais muito íngremes que produzem os melhores azeites do país, a última parada será
Monterosso, a maior das cinco cidades costeiras. Suas praias incríveis, seus belos recifes
e as águas cristalinas do mar fazem desta pequena cidade uma das mais hospitaleiras da
Riviera Ligure. Na tarde regresso de comboio a La Spezia e de ônibus até LUCCA. Com
o guia, você vai percorrer as ruas de paralelepípedos, as praças movimentadas e as antigas
muralhas renascentistas; Você vai visitar o passado romano da cidade ao longo da Via San
Paolino e Piazza San Michele, e contemplar o berço do compositor local Giacomo Puccini.
Admiraremos os edifícios medievais ao longo da via Fillungo, visita rápida dentro da Igreja
de San Frediano e visitaremos locais de interesse como a Catedral de San Martino, a Piazza
Amphiteatro e a Torre delle Ore. No final da viagem transporte para o Hotel e check-in.
Jantar e hospedagem em Lucca.

03 - SÁBADO

LUCCA - PISA - MONTEPULCIANO - ROMA

Café da manhã no Hotel, check-out e saída para Pisa para dar um passeio no coração da
cidade. Admire a Praça da Catedral com o Duomo di Pisa, o campo Santo, o Baptistero , a
torre inclinada de declarada Património Mundial pela UNESCO. Você tem tempo para o
almoço e compras e à tarde você vai percorrer a área Val d' Orcia, famosa pela sua magnífica
produção de vinho e do símbolo da paisagem surpreendente da região toscana. Desfrute

MONTEPULCIANO

NÁPOLES

SORRENTO

POSITANO

AMALFI

NO DIA 3:
Tempo livre para tomar um bom
vinho

NO DIA 4:
Passeio no centro histórico da
cidade

NO DIA 5:
Hospedagem em Sorrento

NO DIA 6:
Hospedagem

NO DIA 7:
Hospedagem

MONTEPULCIANO - ROMA (1 noite) - NÁPOLES - PompÉia - SORRENTO (2 noites) - CAPRI - POSITANO - AMALFI (2 noites) - ROMA

de uma paragem na cidade mais emblemática da zona: Montepulciano. Rodeado pela muralha da cidade velha, Montepulciano é o símbolo do poder e da riqueza das famílias nobres
dos séculos XIV ao XVI. Deixe-se encantar pela beleza da Piazza grande com o magnífico
Duomo e Palazzo Tarugi; Depois, veja a Fortezza e a Igreja de Santa Maria dei servi, um dos
símbolos da arte renascentista. Montepulciano é conhecido pela grande produção de vinho
tinto, o seu “Nobile di Montepulciano” é um dos vinhos italianos mais apreciados na Itália
e no exterior. Montepulciano tem uma peculiaridade distinta, como você pode encontrar
várias viniculas históricas dentro das muralhas da cidade, que foram escavadas os palácios
de prestígio. Tome algum tempo para saborear o vinho local e obter algumas lembranças.
Iremos para Roma, onde chegaremos por volta de 19:30 H. Chegada e hospedagem em
Roma.

04 - DOMINGO

ROMA - NÁPOLES - POMPÉIA - SORRENTO

Saída do nosso escritório sightseeing as 7:30 para Nápoles.
Este dia a saida do Hotel será entre as 6:30 e as 7:00 ( Lembre-se de encomendar a sua
caixa de café da manhã no Hotel no dia antes da sua saída) Ao chegar em Nápoles o nosso
guia local vai nos levar em um passeio a pé pelo centro histórico para admirar a Piazza del
Plebiscito, o Palácio Real, a Praça do Municipio, a Galeria de Umberto I, o Teatro San Carlo.
Após do almoço em um restaurante típico com especialidades napoletanas (água mineral e
1 refrigerante incluído) visitaremos as escavações de Pompéia, uma antiga cidade romana
que foi destruída pela erupção do Vesúvio em 79 A.C. Esta viagem arqueológica através da
cidade antiga lhe dará a oportunidade de entender melhor os romanos que viveram naquela
época. Continuação até Sorrento, a porta de entrada para a Costa Amalfitana com o seu
colorido centro histórico e o seu belo passeio marítimo com barcos de pescadores e o cais
de cruzeiros na Marina grande. Check-in no Hotel em Sorrento, jantar e hospedagem.

da Costa Amalfitana. Chegada à pitoresca vila de Positano, desfrutaremos de cerca de uma
hora e meia de tempo livre para explorar as ruelas estreitas e a abundância de lojas. Você
também pode relaxar na praia ou visitar a Igreja de Santa Maria Assunta (por conta própria).
Saída de Positano e chegada a Amalfi, check-in no Hotel e tempo livre. Você pode ir à praia
e mergulhar nas águas do mar Mediterrâneo ou pode visitar o centro da cidade de Amalfi.
Alojamento no Hotel.

07 - QUARTA-FEIRA
AMALFI

Café da manhã no hotel e tempo livre para visitar o centro histórico de Amalfi. O seu centro
histórico é justamente considerado um museu ao ar livre e preserva as escavações arquitectónicas e urbanas do seu passado da rica República do mar. Você também pode visitar
Ravello e a sua Villa Ruffolo, os magníficos jardins da Villa Cimbrone. Aproveite para fazer
um jantar romântico em um dos mais belos restaurantes do porto ou experimente a típica
comida de rua. Hospedagem.

08 - QUINTA-FEIRA

AMALFI - POMPÉIA - ROMA

Café da manhã no hotel e dia livre para atividades pessoais. Por volta 14:30-15:00 saida para
Pompéia, onde você vai pegar o ônibus para retornar a Roma. Chegada em Roma por volta
de 21:00 H (paradas Garantidas na estação Termini/Praça Barberini/ Viale dei Bastioni di
Michelangelo, 21). Fim dos nossos serviços

05 - SEGUNDA-FEIRA

SORRENTO - CAPRI - SORRENTO

Café da manhã no hotel e saída entre às 07:30-7:45 a.m. para a ilha de Capri. Embarque
no ferry e chegada à Marina Grande, a sua bagagem será entregue diretamente ao seu hotel
em Capri, visita da Gruta Azul (se o tempo permitir), os jardins de Augusto e parada na famosa Piazzetta. Um minibus irá levá-lo para Anacapri. Após o almoço em Anacapri, transfer
até o porto de Capri e embarque até Sorrento, chegada, jantar e hospedagem.

06 - TERÇA-FEIRA

SORRENTO - POSITANO- AMALFI

Café da manhã no Hotel e Saida para Amalfi em 9:30 H através da impressionante rota
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