Veneza

Roma, Florença, Veneza e Milão
em trem

A partir de 1.070 €
4

8 e 9 Dias

Visitando: Roma, Florença, Veneza e Milão

Londres

Saídas 2019-2020

Veneza

A ROMA: SEXTAS-FEIRAS E SÁBADOS
2019

2

Dia 1º: Brasil – Roma
Chegada ao aeroporto de Roma e na continuação, traslado privativo ao hotel selecionado.
Check-in e tempo livre para passear e desfrutar
da Cidade Eterna como também é conhecida.
Conheça seus bairros como o Trastevere, descubra seu passado e história do fórum romano, o
Coliseu, etc. Acomodação no hotel.

GENTO, com destino a Florença. O trajeto terá
duração aproximada de 1 hora e 30 min. Chegada em Florença e check-in. Tempo livre para
passear pelo centro histórico da cidade, declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO,
e desfrutar de seus extraordinários museus,
igrejas e sua catedral, mais conhecida como II
Duomo e palácios. Acomodação no hotel.

Dia 2º: Roma
Café da manhã. Dia livre para visitar a cidade e
seus lazeres com o tour HOP-ON HOP-OFF, que
permite subir e descer do ônibus nas diferentes paradas segundo sua preferência e durante
todo o dia, passando pelos principais pontos de
interesse: a Basílica de Santa Maria Maggiore,
o Circo Massimo, a Praça Navona, São Pedro,
Praça da Espanha, etc. Explicações durante o
passeio com auriculares. Acomodação no hotel.

Dia 5º: Florença
Café da manhã. Hoje você terá a oportunidade
de conhecer a cidade e seus lazeres, berço do
Renascimento, com uma visita regular onde poderá contemplar a beleza desta histórica cidade
assim como suas principais atrações, a famosa
Ponte Vecchio ou o Palazzo Pitti, entrada a Academia. Acomodação no hotel.

Dia 4º: Roma - Florença
Café da manhã e check-out. Na hora prevista, o
passageiro deverá dirigir-se a estação para embarque em trem FRECCIAROSSA/FRECCIAR-

Dia 6º: Florença - Veneza
Café da manhã e check-out. Na hora prevista, o
passageiro deverá dirigir-se a estação para embarque em trem FRECCIARGENTO, com destino
a Veneza. O trajeto terá duração aproximada de
2 horas e 5 min. Chegada em Veneza e check-in.
Tempo livre para conhecer e passear pela chamada Cidade dos Canais, uma das cidades mais
surpreendentes do mundo, declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, onde desfrutará do encanto de seus canais, Grande Canal,
ruas, pontes como o Rialto ou seus palácios.
Acomodação no hotel.

Preço por pessoa em € EUROS Tour 8 Dias

€

Paris

Florença

De 1 de abril até 29 de março de 2020

Dia 3º: Roma
Café da manhã. Dia livre para continuar desfrutando
de Roma e passear por suas ruas e bairros. Propomos uma visita pelos Museus do Vaticano e da Capela Sistina, onde poderá contemplar o maravilhoso
frescor de Michelangelo. Acomodação no hotel.
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1
Milão

Dia 7º: Veneza
Café da manhã. Dia livre para seguir passeando
por algumas das regiões mais emblemáticas da
cidade dos canais, Praça de São Marcos, ponte
Rialto, o Teatro da Fenice, a Scala do Bovolo, etc.
Acomodação no hotel.

3 Roma
ITALIA

Dia 8º: Veneza - Brasil
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado
privativo ao aeroporto para embarque em voo
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!
Extensão Milão
Dia 8º: Veneza - Milão
Café da manhã e check-out. Na hora prevista, o
passageiro deverá dirigir-se a estação para embarque em trem FRECCIABIANCA com destino
a Milão. O trajeto terá duração aproximada de 2
horas e 35 min. Chegada em Milão e check-in.
Restante do dia livre para conhecer esta elegante cidade, sua famosa catedral ou percorrer
a Galeria Vittorio Emanuelle II. Acomodação no
hotel.
Dia 9º: Milão - Brasil
Café da manhã buffet. Em horário apropriado,
traslado privativo ao aeroporto para embarque
em voo de regresso. Fim dos nossos serviços.
Até uma próxima viagem!

SI

O Tour Inclui

• Traslados privativos de chegada em Roma e
saída em Veneza.
• Acomodação e café da manhã nos hotéis
selecionados, 3 noites em Roma, 2 noites em
Florença e 2 noites em Veneza.
• Bilhetes de trem entre as diferentes cidades
segundo indicado no itinerário, classe turista.
• Tour HOP-ON HOP-OFF, válido para 1 dia
em Roma. Para a visita regular de Florença,
os passageiros deverão dirigir-se ao terminal
para saída em ônibus e início das visitas.
• Visita de meio-dia em Florença, com entrada
a Academia.
NOTA IMPORTANTE:

• Preços não válidos durante feiras, congressos, datas
e eventos especiais.
• Taxas de estadia não incluídas nos preços, pagamento direto no hotel.

Iti: ST031

Rinascimento 4* / Trevi Collection / Rafaello / NH Firenze /
Capri / Carlton Gran Canal / NH Touring / NH Verdi

Iti: ST032

Saídas

H. Duplo

H. Individual

H. Triplo

Nov-Fev
Mar-Jun
Jul-Ago
Set-Out

1.210
1.725
1.415
1.725

1.920
2.890
2.327
2.890

1.160
1.610
1.345
1.610

3* Rome Garden/ Quattro Fontane / Capri Meridiana /
Rafaello / Carlton / NH Touring / NH Verdi
Saídas

H. Duplo

H. Individual

H. Triplo

1.070
1.665
1.050
1.545
2.590
1.490
1.360
2.280
1.340
1.550
2.605
1.495
Pacotes Stampas não incluem seguro viagem.
• Taxas de permanência e impostos dos estabelecimentos hoteleiros que são cobrados pelas autoridades locais em determinadas cidades. Preço aproximado e pagamento direto pelo cliente ao hotel € 40.
Nov-Fev
Mar-Jun
Jul-Ago
Set-Out

Stampas: Espanha, Portugal e Europa
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