MEDIA TEMPORADA
AGOSTO

AS 4 JOIAS:

6

20

1A CATEGORIA VENEZA ILHA
DBL/TPL

€ 2.691,00

14 DIAS / 13 NOITES

SUP SGL

€ 951,00

Roma · Dubrovnik

SGL

€ 85,00

DBL

€ 42,50

ABRIL

30

MAIO

14*

JUNHO

4*

18

JULHO

2

23*

ITALIA - ESLOVÊNIA - CROÁCIA - BÓSNIA E HERZEGOVINA

SUPLEMENTO DELUXE VISTA CANAL

Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza > Liubliana > Bled >
Postojna > Zagreb > Sarajevo > Mostar > Medjugorje > Dubrovnik

· 3 Refeições ·

ALTA TEMPORADA
28

SETEMBRO

3

10

OUTUBRO

1

15

* Saidas garantidas
em português
24

17*

Lago de Bled

1RA CATEGORIA VENEZA ILHA
€ 2.816,00

SUP SGL

€ 1.021,00

SOMENTE COM CARRANI

Roma

SGL

€ 85,00

DBL

€ 42,50

HOTEL EN
VENEZA ILHA

GUIAD
AS
**
AS

SUPLEMENTO DELUXE VISTA CANAL

VISIT

DBL/TPL

HOSPEDAGEM E
CAFÉ DA MANHÃ
INCLUÍDOS

ROTEIRO

HOTÉIS
CIDADE

1A CATEGORIA VENEZA ILHA

ROMA

BETTOJA HOTEL 4*

FLORENCIA

RAFFAELLO 4*

VENECIA

SANTA CHIARA 4*

LIUBLIANA

SLON 4*
M 4*
RADISSON BLU 4*

Siena

ZAGREB

SHERATON 5*
DUBROVNIK 4*
ARISTOS 4*

SARAJEVO

RADON PLAZA 5*
PRESIDENT 4*

MEDJUGORJE

MEDJUGORJE & SPA 4*

DUBROVNIK

LACROMA 4*
ARGOSY 4*
CROATIA 5* - (CAVTAT - A 25 KM DE DUBROVNIK)

Liubliana

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
» Todos os preços são por pessoa
» Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel
» Bebidas não incluídas

PÁDUA
BOLONHA

VENEZA

Bled
LIUBIANA
Postojna

**Visitas com guias especializados mencionados no programa: Florença, Lubliana,
Bled (passeio de barco e igreja), Postojna (Cavernas), Zagreb (A Cathedral), Sarajevo
(O tunel da Vida) , Medjugorje (A igreja), Dubrovnik (Palácio do Reitor e o Mosteiro
Franciscano)

ZAGREB

Assis

Medjugorge

DIA 2
Roma (C)
Café da manhã no hotel. Visite a Cidade Eterna com ônibus "Hop On - Hop Off" que permite visitar os monumentos
mais importantes de Roma. Oportunidade de visitar os Museus do Vaticano e o Coliseu (veja nossa oferta de passeios
no folheto I Love Rome). Hospedagem.
DIA 3
Roma · Assis · Siena · Florença (C, J)
Saída pela manhã às 7:15 horas de ônibus Gran Turismo
em direção a Assis. Chegada e tempo livre para poder visitar esta pequena cidade, cercada de muralhas medievais.
Aconselhamos a visita a famosa Basílica de São Francisco,
com as magistrais obras de Giotto e Cimabue. (Tempo livre para o almoço, não incluído). Percorrendo a estrada que
liga a Itália de norte a sul, vamos para Siena. Monumental
e totalmente medieval, cercada de enormes muralhas, é
conhecida por ter uma das praças mais belas do mundo:
Piazza del Campo, onde se celebra o “Palio delle Contrade”. Continuaremos nossa viagem até Florença. Chegada,
recepção no hotel, jantar e hospedagem.
DIA 4
Florença (C, A)
Café da manhã no hotel e visita nesta maravilhosa cidade
onde o talento italiano se manifesta em todo o seu esplendor. O centro da cidade, com o Campanário, o Baptistério e
a Catedral constituem um conjunto extraordinário de mármores brancos, verdes e rosados, com os quais se verifica
a transição da arte de Florença do medieval ao Renascimento. Visita ao Duomo de Santa Maria del Fiore, símbolo da
riqueza e do poder de Florença durante os séculos XIII e
XIV, a Cúpula de Brunelleschi contrastando com a silhueta
do Campanário projetado e iniciado por Giotto, o Batistério,
construção romana famosa pelas suas portas de Bronze
(entre elas a Porta do Paraíso, assim denominada por Michelangelo), Piazza della Signoria, o Palácio Antigo, edifício
gótico de aspecto austero e, por fim, a Igreja de Santa
(C) Café da manhã

Golfo de
Veneza

FLORENÇA
Siena
Montepulciano

DIA 1
Roma
Chegado no aeroporto de Roma Fiumicino e traslado ou
hotel por conta própria . Check in e hospedagem.

(A) Almoço

Croce que se localiza em uma das praças mais antigas da
cidade. Almoço em um típico restaurante toscano em Santa
Croce. Tarde livre e oportunidade de fazer uma visita a Pisa
(opcional). Pequena cidade que conseguiu conservar numerosas provas do seu passado grandioso de antiga República
Marinaia e de cidade universitária. Visita externa da Praça do
Campo, conhecida também como “Campo dos Milagres”,
onde se encontram o Duomo, a Torre inclinada e retorno a
Florença. Hospedagem.
DIA 5
Florença · Bolonha · Pádua · Veneza (C, J)
Café da manhã no hotel e pela manhã saída em direção a
Bolonha. Chegada nesta cidade rica de elegantes monumentos e famosa por seus 40 km de pórticos. Iniciando
pela Praça Malpighi, chegaremos na Piazza del Nettuno e
Piazza Maggiore, o coração da cidade. Cercada por belos
monumentos medievais e renascentistas, estas praças são
o centro da vida urbana, onde se pode admirar a fonte de
Nettuno, o Edifício Comunale, o Palazzo de Re Renzo e da
Podesta e a Basílica de São Petronio que originalmente era
maior que a primeira Basílica de São Pedro em Roma. Seguiremos para a cidade de Pádua com sua simbólica Basílica
de Santo Antônio de Pádua. Pela tarde chegada em Veneza,
cidade das gôndolas, enriquecida por suas obras de arte
nascidas da fusão das culturas do oriente e do ocidente.
Jantar e hospedagem.
DIA 6
Venecia · Liubliana (C)
Café da manhã no hotel e traslado a Liubliana (informaremos os horarios de partida). hospedagem
DIA 7
Liubliana · Bled · Liubliana (C)
De manhã, a visita da pequena capital da Eslovênia a pé
inclui a Catedral barroca, as “Três pontes” e a Praça “Mestni
trg”. À tarde, saída para um dos lugares mais lindos do país.
Bled, a lindíssima vila ‘digna de cartão postal’, junto a um
lago e ao castelo medieval. Incluímos um passeio de barco
pelo lago de Bled, visitando a pequena ilha e a igreja. Tempo
livre para aproveitar a maravilhosa natureza. À tarde voltamos a Ljubljana, charmosa cidade centro-europeia.

DIA 8
Liubliana · Postojna · Zagreb (C)
Depois do café da manhã, sairemos para Postojna, onde
visitaremos as Cavernas de Postojna, com seus 20 quilômetros de galerias. A viagem continua até a capital da Croácia.
DIA 9
Zagreb (C)
Café da manhã. A visita de Zagreb inclui o passeio pelo
centro histórico “Gornji Grad”, com sua famosa Catedral do
século XIII, a igreja de San Marcos e a Praça do Rei Tomislav.
Tarde livre ou excursões opcionais.
DIA 10
Zagreb · Sarajevo (C)
Após o café da manhã, saída para Sarajevo. À tarde, chegada à capital da Bósnia e Herzegovina.
DIA 11
Sarajevo · Mostar · Medjugorje (C)
A visita da cidade inclui o pitoresco bazar “Bas Carsija”; a
Mesquita de Husref Beg (exterior) e O túnel da Vida. A seguir, saída para Mostar. Tempo livre para a visita do símbolo
da cidade, “A Ponte Velha”, construída em pedra no século
XVI. Continuamos a viagem a Medjugorje.
DIA 12
Medjugorje · Dubrovnik (C)
De manhã, visita a Medjugorje, a cidade preferida pelos
Católicos desde que, em 1981, na colina próxima à cidade,
apareceu a Virgem Maria e comunicou sua mensagem de
paz às testemunhas. À tarde, viagem a Dubrovnik, a cidade
conhecida como “A Pérola do Adriático”. A antiga cidade é
patrimônio universal da UNESCO. Visitaremos o Palácio do
Reitor e o Mosteiro Franciscano, com a farmácia mais antiga
do mundo.
DIA 13
Dubrovnik (C)
Dia livre para atividades de caráter pessoal ou excursões
opcionais.
DIA 14
Dubrovnik (C)
Deslocamento ao aeroporto para o seu vôo de retorno.

(J) Jantar

SARAJEVO
Mostar
DUBROVNIK

ROMA
Veneza
FANTASIA AT 2020

38

Zagreb
FANTASIA AT 2020

39

