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Italianos
DESENZANO

Este Programa Inclui: 
- Transporte de ônibus com ar condicionado de acordo com o 
programa. 
- Traslados aeroporto / estação-hotel-aeroporto / estação de 
táxi, micro-ônibus ou ônibus: no dia de chegada aeroporto / 
estação-hotel; e no dia de saída hotel-aeroporto / estação de 
acordo com o programa indicado acima. Nota: outros trasla-
dos com suplemento conforme indicado  
- 7 noites de alojamento em quarto duplo / twin em hotéis de 4 * 
em quartos standard com banheira e/ou ducha. 
- Regime: 7 cafés da manhã Buffet  , 6 almoços e 6 jantares 
(com menus de 3 pratos). O jantar do primeiro dia não está 
incluído.  
- As visitas incluídas no programa com a presença de um  
guia acompanhante de língua espanhola de acordo com o 
programa. 
- Guias locais em Milão, Rocca d'Angera, Sirmione, Lugano, 
Como, Villa Taranto.  
- A entrada para os seguintes locais: Angera: Rocca Borromea // 
Ilhas Borromeas: travessia em barco Isola Bella-Isola dei Pesca-
tori-Isola Madre // Lago Garda: passeio de barco // Lugano: 
Igreja de Santa Maria degli Angeli // Verbania: Villa. 
- Seguro de viagem. 

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 

Milão: Leonardo Hotels Milan City Centre 4 */ 
Central Station 4* / NH Concordia 4* / Milano 2 4* 
Região dos Lagos: Grand Hotel Varese 4* / Villa Porro Pirelli 4*
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ISOLA DEI PESCATORI

HOTÉIS  
4*

Incluindo 7 CAFÉS DA MANHÃ,  
6 ALMOÇOS, 6 JANTARES e 9 VISITAS

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- Reservamo-nos o direito de trabalhar com hotéis sem categori-
zação oficial, cuja qualidade e categoria correspondem a 
hotéis de 3 ou 4 estrelas, respectivamente, e que são utiliza-
dos para este produto. Marcamos esses hotéis com Cat./TE3* 
ou Cat. / TE4*. Em datas de congressos e eventos especiais 
nos reservamos o direito de oferecer hotéis alternativos 3*/4* 
nas cidades indicadas ou em seus arredores. 
- O guia acompanhante não está normalmente presente nos 
transfers do dia 1º e 8º.  
- City Tax Itália: pagamento direto no destino. Na Itália, está 
vigente uma taxa de contribuição turística, de acordo com a 
qual todos os viajantes devem pagar entre € 2,50 (áreas Lagos 
Norte da Itália + Dolomitas) e € 5,00 (Milão) por cada pessoa 
e noite de estadia no hotel. Os clientes devem pagar este 
imposto diretamente no hotel no momento do check-out.  
A informação acima sobre os valores a pagar por noite é para 
fins informativos e sujeita a modificação pelas autoridades  
italianas.  

Dia 1° Milão  
Chegada a Milão e traslado ao hotel. 
Alojamento em Milão. 

Dia 2° Milão/Angera/ 
Região de Varese  
• Café da manhã + almoço + jantar. 
Pela manhã visita guiada a Milão, 
capital da região da Lombardia. Dare-
mos um passeio pelo seu centro his-
tórico, com o Castelo Sforzesco, a 
Praça do Duomo, as Galerias Vittorio 
Emanuele, o Scala e pelo bairro das 
lojas dos mais renomados estilistas. 
Tempo livre e almoço. Em seguida, 
partida para Angera para visitar a 
Rocca Borromea di Angera, um edi-
fício fortificado localizado na mar-
gem sul do Lago Maggiore. É um dos 
castelos mais bem preservados da 
Lombardia. Jantar e alojamento na 
região de Varese. 

Dia 3° Lugano 
• Café da manhã + almoço + jantar. 
De manhã saída para Lugano e visi-
ta desta cidade nas margens do 
Lago Ceresio. Lugano é a maior cida-
de da região do Ticino, é a cidade 
dos parques e das flores, rodeada por 
várias montanhas. Visita a Igreja de 
Santa Maria degli Angeli, com sua 

famosa crucificação e passeio pela 
elegante Via Nassa. Almoço e tempo 
livre. Retorno ao hotel e tempo livre. 
Jantar e alojamento na região de 
Varese.  

Dia 4° Lago Maggiore/ 
Ilhas Borromeas 
• Café da manhã + almoço + jantar. 
De manhã embarcaremos para che-
gar a Isola Bella e visitar o palácio 
da família Borromeo, com suas 
espetaculares salas, luminárias e jar-
dins. Continuaremos pela Isola dei 
Pescatori, que é a única habitada. 
Almoço. À tarde, nos dirigiremos 
para Isola Madre, onde percorrere-
mos seus magníficos jardins e visita-
remos o Palácio. Tempo livre em 
Stresa, localizada na margem do 
lago, é um dos destinos turísticos por 
excelência, devido à paisagem que 
oferece: o Lago Maggiore, edifícios 
elegantes e as Ilhas Borromeu. 
Regresso ao hotel. Jantar e alojamen-
to na região de Varese. 

Dia 5° Lago de Como 
• Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída para Como, uma cidade com 
grande conteúdo histórico e artístico. 
Começaremos a visita subindo de 
teleférico até Brunate, um ponto 
panorâmico onde poderemos admi-
rar o Lago Como de cima. Em segui-
da, visita do centro da cidade: vere-
mos, entre outros: o Duomo, domi-
nado por duas estátuas renascentis-
tas de Coamschi e cujo interior da 
arquitetura gótica revela uma deco-

ração renascentista de destaque. 
Almoço e tarde livre. Retorno à 
região de Varese. Jantar e alojamen-
to.  

Dia 6° Villa Taranto/Lago D’Orta 
• Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída para Verbania, onde visitare-
mos com um guia local a Villa 
Taranto, belo jardim botânico de 16 
hectares, onde podemos encontrar 
todos os tipos de plantas e árvores de 
todo o mundo. Continuação até o 
Lago d'Orta, o mais ocidental dos 
lagos alpinos italianos, separado do 
Lago Maggiore pelo Monte Mottano-
ne de 1.491 metros. Almoço. À 
tarde, passeio de barco de Orta a 
São Giulio. Após o tempo livre em 
Orta, regresso ao hotel. Jantar e alo-
jamento na região de Varese. 

Dia 7° Lago de Garda  
• Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída para Desenzano, onde camin-
haremos pela Piazza Malvezzi e pelo 
centro antigo, e veremos a obra de 
Gian Battista Tiemplo "A Última 
Ceia". Almoço. Passeio de barco até 
Sirmione del Garda, visita a esta 
encantadora cidade localizada em 
uma península no Lago de Garda, o 
maior dos lagos italianos, onde se 
destaca o castelo da família Scala. 
Continuação para Milão. Jantar e 
alojamento.  

Dia 8° Milão  
• Café da manhã. 
Traslado para o aeroporto de Milão 
no horário previsto.

Suplementos 
Por temporada media .............................................................................................. 50 
Por temporada alta .................................................................................................. 75 

Preço voo Madri/Milão/Madri (sem taxas, aproximado e neto) desde ............... 170 
Taxas de aeroporto ........................................................................................ Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 30

Preços por pessoa (em euros, *mínimo 2 pessoas)

Em quarto duplo ............................................................................................. 1.420 

Suplemento quarto individual ....................................................................... 359

DATAS DE SAÍDA 2019 (SÁBADOS) 

Junho: 29 - Julho: 6, 13, 20 e 27 - Agosto: 3, 10, 17, 24 e 31 
Setembro: 7 

Temporada Media     Temporada Alta

●

Milão
ITÁLIA

8 dias 
(7 noites de hotel) 

1.420€ 
1.633USD

desde


