Verona

Itália Bela

“Pensão Completa”

A partir de 1.295 €

8 Dias

Visitando: Milão / Lago de Garda / Verona / Veneza / Pádua / Pisa / Florença / Siena / Roma / Pompéia / Nápoles
+

Saídas 2019

9

A MILÃO: DOMINGOS
2019
Junho
Julho
Agosto

02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25

Setembro
Outubro

1
Milão
Pisa

01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20

12

Veneza
2
1 Florença

Roma 3

Dia 1º (Dom): Milão
Chegada, traslado e acomodação no hotel.
Tempo livre para fazer o primeiro contato com a
cidade. Jantar e acomodação no hotel.
Dia 2º (Seg): Milão / Lago de Garda /
Verona / Veneza (431 km)
Café da manhã. Pela manhã realizaremos uma
breve visita de Milão, onde se destaca a Catedral, o Teatro da Scala e a Galeria de Victor Manuel. Saída em ônibus até o magnífico Lago de
Garda, cujas margens se levanta o belo povoado
de Sirmione. Tempo livre e almoço. Posteriormente chegaremos à Verona, onde realizaremos
uma visita com nosso guia a está bela cidade,
imortalizada pela romântica história de Romeu
e Julieta, seu pitoresco centro histórico, seus
edifícios medievais e a Arena romana. Jantar e
acomodação no hotel na região de Veneza.
Dia 3º (Ter): Veneza
Café da manhã. Visita a pé desta romântica cidade, onde se destaca seus antigos palácios, a
ponte de Rialto, os Suspiros e a charmosa Praça
de São Marcos. Finalizaremos nossa visita em
uma famosa fábrica de típico cristal de Murano.
Posteriormente realizaremos um passeio panorâmico de barco pelo lago, onde veremos charmosas paisagens da cidade, podemos ver a igreja
de Santa Maria de Salute e a baia de São Marcos.
Almoço. Pela tarde sugerimos realizar opcionalmente um romântico passeio de gôndola por
seus famosos canais. Jantar e acomodação no
hotel na região de Mester.
Dia 4º (Qua): Veneza / Pádua / Pisa / Florença (433 km)
Café da manhã e saída até Pádua para visitar
a Basílica de Santo Antônio. Continuação até
Piza. Chegada e visita guiada desta bela cidade.
Vamos começar pela praça Manin até chegar a
célebre praça dos Milagres, onde descobriremos

o Batistério, a Catedral (visita interior) e a famosa
torre inclinada. Continuaremos pela Via Santa
Maria até chegar a recoleta praça dos Cavalheiros, o coração da cidade, que abriga alguns dos
palácios mais belos da Itália. Seguindo pela Via
da Faggiola regressaremos a praça dos Milagres
onde teremos tempo livre para as fotos e as últimas compras. Almoço. Chegada à Florença pela
tarde e tempo livre para tomar um primeiro contato com a capital da Toscana. Possibilidade de
realizar uma visita opcional ao museu da Academia onde encontra-se o David de Michelangelo
e as Capelas. Jantar e acomodação no hotel.
Dia 5º (Qui): Florença / Siena / Roma
(319 km)
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade,
possivelmente a mais bela da Itália. Durante a visita, passaremos pela Catedral, o Duomo, Santa
Maria de Fiori, o Campánario de Giotto, o Batistério de São Giovani, a igreja de São Lorenzo, a
praça da Signoria (centro político e coração da
história florentina) e a Loggia di Lanzi. Acabaremos a visita junto a Ponte Vecchio, as margens
do Arno para mostrarmos este estratégico ponto
comercial. Almoço. Saída entre belas paisagens
da Toscana até Siena. Visita com nosso guia local
desta charmosa cidade gótica, com suas ruas e
edifícios medievais, onde todos os anos é celebrada a famosa “corrida do palio”. Continuação
até a capital italiana. Chegada e jantar. Acomodação no hotel.
Dia 6º (Sex): Roma
Café da manhã. Pela manhã realizaremos a visita
panorâmica da antiga Roma, conhecida como a
cidade eterna e onde poderemos contemplar alguns dos lugares mais representativos da cidade,
com suas belas praças, fontes e edifícios. Passaremos pela monumental praça de Veneza, avenida dos fóruns imperiais, o Coliseu, Via Veneto
e o Castelo de Santo Angelo. Almoço. Posterior-

mente, visita do Vaticano para visitar os museus
e galerias que ocupam os palácios, com mais de
1.400 obras de arte, a impressionante Capela
Cistina e a Basílica de São Pedro onde encontra-se os restos de São Pedro, “a Piedade” de
Michelangelo e o Baldaquino de Bernini, entre
outras obras. Acomodação no hotel.
Dia 7º (Sáb): Roma
Excursão à Pompéia e Nápoles: café da manhã.
Excursão de dia completo à Pompéia e Nápoles.
Pompéia (entrada incluída): é a melhor amostra
conservada de uma cidade ao estilo antigo romano, no entanto, Nápoles é uma das cidades
mais esplêndidas e comerciais da Itália. Almoço.
Possibilidade de visitar opcionalmente Capri.
Pela tarde sairemos de regresso à Roma. Chegada, jantar e acomodação no hotel.
Dia 8º (Dom): 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.

SI

NOTAS IMPORTANTES
• Os almoços poderão ser indistintamente nos hotéis
ou restaurantes (bebidas não incluídas).
• No caso de passageiros chegando após 19h00, o
jantar indicado no itinerário no primeiro dia não será
realizado.
• Em algumas saídas a Hospedagem em Florença
pode ser em Hotel 3 * * * Hotel Autopark ou similar.
• A ordem das visitas poderá sofrer alterações no destino, mantendo-se integro o programa.
• O itinerário poderá ser realizado em sentido inverso.

Tour

Categoria

Junho

Julho / Agosto

Setembro / Outubro

Sup. Apt. Ind.
1 Abr / 31 Out - Abr 2020

Tour 8 Dias:
Milão / Roma
Iti OC215

Categ. Única

1.375

1.295

1.375

360

ITÁLIA

O Tour Inclui

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• 6 jantares e 6 almoços, sem bebidas, segundo
indicado no itinerário.
• Acomodação no hotel em hotéis previstos ou
similares de cat. primeira, apartamento duplo
com chuveiro ou ducha.
• Transporte em ônibus climatizado segundo
rota indicada.
• Acompanhamento de guia durante o roteiro
de ônibus, idioma espanhol ou bilíngue (português) nas saídas em vermelho.
• Guia acompanhante durante o circuito.
• Visitas panorâmicas com guia local de Veneza,
Piza, Florença e Roma.
• Passeio de barco pela lagoa de Veneza incluindo uma taça de espumante.
• Visita com guia local, reserva e entrada aos
museus Vaticanos com Capela Sistina e a Basílica de São Pedro.
• Excursão de dia completo à Pompéia e Nápoles com visita guiada e entrada ao recinto
arqueológico de Pompéia e panorâmica de
Nápoles.
• Visitas introdutórias comentadas por nosso
guia acompanhante de Verona, Pádua e Siena.
• Seguro de proteção e assistência internacional
MAPAPLUS.
NO

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

€

Pompéia
Nápoles

Não inclui

• Entradas a museus e monumentos (exceto nos
lugares indicados), bebidas e gorjetas.
• Transportes públicos como vaporetos em
Veneza.
• Taxa turística de acomodação no hotel em
Milão, Veneza, Florença e Roma deverão ser
pagas direto nos hotéis.
Hotéis previstos ou similares
Cidade

Cat. Única

Milão

IH Milano Lorenteggio 4*
Starhotels Business Palace 4*

Veneza

Lugano Torretta (Marghera) 4* /
Russot (Mestre) 4*

Florença

Conference Centre 4* / Grifone 4* / Nil 4*

Roma

Américan Palace 4* / Cristofo Colombo 4* /
Twenty One 4*

• 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 € 34.
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Europa Ocidental: Mini Circuitos

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais

