Veneza

A partir de 1.880 €

Itália Plus 4 : Itália Completa
13 Dias

+

Visitando: Milão / Lago De Garda / Verona / Veneza / Pádua / Florença / Siena / Assis / Roma / Nápoles / Capri /
Sorrento / Salerno / Pompéia / Costa Amalfitana / Roma

15

2

Saídas 2019
A MILAN: SÁBADOS
2019
Maio

04, 18

Agosto

Junho

01, 15, 29

Setembro 07, 21

Julho

13, 27

Outubro

1
22 Veneza
Milão
22 Florença

10, 24
05

Roma
3+1

Dia 1º (Sáb): Brasil
Apresentação no aeroporto internacional para
embarque com destino à Milão.
Dia 2º (Dom): Milão
Chegada e traslado do aeroporto ao hotel. Dia
livre para ter o primeiro contato com a cidade.
Acomodação no hotel.
Dia 3º (Seg): Milão / Lago De Garda /
Verona / Veneza (300 km)
Café da manhã buffet. Saída até Sirmione no
Lago de Garda, onde poderemos desfrutar de
belas paisagens. Tempo livre para almoçar. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). Continuação
da viagem até Verona, a cidade de Romeu e Julieta. Tempo livre para passear pelo centro histórico. No final da tarde chegada à Veneza, situada
sobre uma ilha cercada por seus famosos canais.
Acomodação no hotel em Mestre.
Dia 4º (Ter): Veneza
Café da manhã. Saída ao tronchetto para embarcar no vaporetto que nos conduzirá até São Marcos. Faremos uma visita a pé pela cidade. Tempo
livre para almoçar e conhecer a mesma. (Almoço
incluído no Pacote Plus P+). Antes, será possível,
opcionalmente, realizar um passeio em gôndola
por seus canais. (Passeio em gôndola incluído
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel em
Veneza Mestre.
Dia 5º (Qua): Veneza / Pádua / Florença
(475 km)
Café da manhã. Tempo livre até nossa saída com
destino a Pádua. Para e tempo livre para visitar a
Basílica de Santo Antonio. Continuação a Florença,
possivelmente a mais bela das cidades Italianas e
centro da arte mundial. Acomodação no hotel.
Dia 6º (Qui): Florença
Café da manhã. Pela manhã percorreremos o
centro artístico da cidade com seu Duomo, o
Campanário de Giotto, o Batistério de São João,
a igreja de São Lourenço, a Praça da Signoria,
a Loggia dei Lanzi e a igreja de Santa Maria

de Fiore, terminando na Ponte Vecchio, antigo
centro comercial da cidade. (Almoço incluído no
Pacote Plus P+). Pela tarde sugerimos visitar o
famoso museu da Academia para admirar entre
suas obras, o David de Michelangelo. Acomodação no hotel.
Dia 7º (Sex): Florença / Siena / Assis /
Roma (382 km)
Café da manhã. Saída para realizar um dos dias
mais completos de nossa viagem. Um pouco mais
tarde saída com destino a Praça do Campo de
Siena e lembraremos as belas imagens da famosa
“corrida do palio”celebrada todos os anos. Continuaremos viagem com destino a Asís, a cidade
de São Francisco. Tempo livre para almoçar e conhecer as basílicas superior e inferior. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). Seguiremos em rota até
Roma. Por último faremos um passeio por Roma
iluminada para admirarmos sua esplêndida cidade
e seu belos monumentos. Acomodação no hotel.
Dia 8º (Sáb): Roma
Café da manhã. Saída para poder realizar opcionalmente a visita detalhada do Vaticano,
com seus museus, Capela Cistina e Basílica do
Vaticano. (Visita ao Museu do Vaticano incluída
no Pacote Plus P+). Ao término da visita ao
Vaticano faremos um passeio panorâmico pela
cidade eterna, visitando a Praça de Veneza com
monumento à Victor Emmanuel II, os Foros Imperiais e Romanos, São João de Letrán, o Templo
de Vesta, O Coliseu, Arco de Constantino, a Via
Veneto e o Castelo de Santo Angelo. Por fim,
sugerimos desfrutar de um belo almoço em um
típico restaurante Italiano. (Almoço incluído no
Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

bonita baia. Breve visita panorâmica na qual
passaremos pela Praça do Plebiscito, passeio
marítimo, o Palácio Real, o Teatro São Carlos e
uma vista panorâmica da baia, em seguida embarcaremos em aliscafo que nos levara a bonita
Ilha de Capri. Visita da ilha conhecendo a Marina
Grande e o povoado. (Visita e almoço incluídos
no Pacote Plus P+) e tempo livre. Retorno ao
continente para seguirmos até a elegante cidade
de Sorrento. Jantar e acomodação em Salerno.

Nápoles
Salerno

SI

ITÁLIA

O Tour Inclui

Dia 11º (Ter): Salerno / Pompéia / Costa
Amalfitana / Salerno
Café da manhã no hotel. Visita opcional de um
dos lugares mais visitado da Itália: Pompéia, a
melhor amostra conservada de uma cidade da
antiga Roma, que foi engolida pelas cinzas da erupção do Vesúvio. Continuação da excursão pela
Costa Amalfitana na qual visitaremos, Positano e
Amalfi e teremos a oportunidade de almoçar uma
deliciosa pizza. (Almoço incluído no Pacote Plus
P+). Jantar e acomodação em Salerno.

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação com café da manhã buffet
durante toda a viagem no hotel da categoria
selecionada.
• Transporte em ônibus climatizado durante a
viagem de Milão à Roma.
• 2 jantares
• Acompanhamento de guia durante o roteiro
de ônibus, idioma espanhol ou bilíngue (português) nas saídas em vermelho.
• Guia local falando espanhol para as visitas
indicadas no itinerário.
• Visita e entrada em Pompéia.
• Áudio individual nas visitas.
Dia 12º (Qua): Salerno / Roma
• Seguro de proteção e assistência internacional
Café da manhã. Saída até Roma para chegar com
MAPAPLUS.
tempo de ter parte da tarde e à noite livre na • Bolsa de viagem.
Não Inclui:
cidade eterna. Acomodação no hotel.
• Taxas de estadia.
Dia 13º (Quinta): Roma
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado
privativo ao aeroporto para embarque em voo
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!
Obs: Os apartamentos deverão ser desocupados
até as 10h.

Dia 9º (Dom): Roma
Café da manhã. Dia livre em Roma. Acomodação
no hotel.

Pacote Plus
13 DIAS: MILÃO / ROMA: 395 €
INCLUI 7 REFEIÇÕES E 3 EXTRAS

REFEIÇÕES

• Almoço no Lago de Garda
• Almoço em Veneza
• Almoço em Florença
• Almoço em Assis
• Almoço em Roma
• Almoço em Capri
• Almoço em Amalfi

EXTRAS

• Passeio de Gôndola em Veneza
• O Vaticano: Seu museu e Capela Cistina
• Visita a Capri

Dia 10º (Seg): Roma / Nápoles / Capri /
Sorrento / Salerno
Café da manhã. Saída bem cedo até Nápoles,
principal cidade do Sul da Itália localizada numa

Hotéis previstos ou similares
Cidade

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

€

2

Tour

Categoria

4 Mai / 15 Jun

29 Jun / 10 Ago

24 Ago / 05 Out

Sup. Apt. Ind.

Tour 13 Dias:
Milan / Roma
Iti OC210

Categ. Única

1.965

1.880

1.965

595

Cat. Única Primera

Milão

Starthotel Business Palace

Veneza

Lugano Torretta - Mestre / Delfino

Florença Nill / Rafaello
Roma

Barcelo Aran Martegna

Salerno

San Severino / San Giorgio

• 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 € 45.
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Europa Ocidental

