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LAGOS DO NORTE
4 DIAS / 3 NOITES

Orta

Stresa

Milão · Milão
Milão > Orta > Stresa > Como > Bellagio > Varenna > Bergamo > Brescia > Sirmione >  

Riva del Garda > Verona > Milão

Varenna

DIA 1 
Milão · Lago de Orta · Stresa · Como
Saída às 8:30 do hotel Starhotels Ritz em Milão rumo ao 
pequeno e distinto lago Orta, situada ao norte, região do Pie-
monte. Chegada a Orta San Giulio, considerada umas das al-
deias mais bonitas da Italia, breve visita na cidade. A seguir, 
por barco visitaremos a ilha de San Giulio, situada em frente 
a mesma vila. Essa pitoresca ilha, ocupada pelo Mosteiro 
Mater Ecclesie, conhecido por seus célebres estudiosos de 
livros antigos. Após a visita, retorno até Orta e saída para 
Stresa, no Lago Maggiore, um dos maiores lagos da Italia 
de origem glacial. Chegada a Stresa, cidade conhecida por 
preservar uma das paisagens mais bonitas da região. Almo-
ço livre. À tarde, por barco traslado para ilha dei Pescatori 
(ilha ocupado por pescadores com ruas muito charmosas). 
Em seguida de barco vamos para Isla Bella, uma pequena 
ilha onde encontra-se o majestoso Palácio Borromeo ao es-
tilo barroco e maravilhosos jardins onde podemos encontrar 
fontes, estatuas e milhares de �ores e árvores exóticas. Re-
torno para Stresa e saída para Como. Hospedagem no hotel.

DIA 2 
Como · Bellagio · Varenna · Bergamo · Brescia (C)
Café da manhã. Visita ao centro da cidade de Como, situada 
aos pés do monte Brumate e de frente ao lago. Esta cidade 
!cou conhecida pela indústria da seda, antiga, mas sempre 
atual, exemplo do racionalismo arquitetônico italiano. O lago 
de Como é dividido em três vertentes, é onde se encon-
tram as praias mais célebres da Itália. Embarque até Bella-
gio, conhecida como a pérola do Lago de Como. Sua pe-
culiar arquitetura uma mistura de casinhas coloridas, ruelas 
cheias de lojinhas e cafés, hotéis de luxos e maravilhosas 
mansões além dos jardins com vista para o lago. Tudo isso 
contribuem para um cenário encantador famoso em todo 
o mundo. Pela tarde embarque até Varenna percorrendo a 
costa oriental do lago de Como chega-se até Bergamo, ci-
dade caracterizada por ter uma divisão entre a cidade “alta” 
caracterizada por ser antiga, distante e tranquila e a cidade 
“baixa” por ser moderna. Passeio no centro Renascentistas 
da cidade. Chegada em Brescia. Hospedagem no hotel.

DIA 3 
Brescia · Sirmione · Riva Del Garda · Verona (C)
Café da manhã, saída para o Lago de Garda, o maior dos la-
gos italianos. Trecho em ônibus pela costa ocidental do Lago 
até chegar em Sirmione, conhecida pois neste ponto o lago 
de Garda oferece um cenário de grande esplendor. Passeio 
de barco para admirar a Península de Sirmione, o castelo 
medieval e as ruínas da vila de Catullo. Almoço livre. Pela 
tarde seguimos até Riva del Garda, cidade que conserva em 
seu centro histórico sinais da dominação Veneziana. Conti-
nuação até Verona. Hospedagem.

DIA 4 
Verona · Milão (C)
Café da manhã. Visita a cidade famosa por sua Arena e pela 
célebre história de Romeo e Julieta. Visita a famosa praça 
delle Erbe, centro da cidade, foro Romano, praça della Sig-
noria, com o Edifício Municipal, o Palácio dos Tribunais, a 
Torre de Lamberti. Almoço livre. Retorno para Milão e tér-
mino dos serviços.

ROTEIRO

HOTÉIS

CIDADE CATEGORIA ÚNICA

COMO COMO 4*

BRESCIA IGEA 4*

VERONA MONTRESOR PALACE 4*

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

ALTA TEMPORADA
MAIO 8 22 29

JUNHO 5 19 26

JULHO 10 24

AGOSTO 7 21

SETEMBRO 11 18 25

OUTUBRO 9 23

CATEGORIA ÚNICA

DBL/TPL € 1.011,00

SGL € 1.131,00

Durante feiras em Verona, um suplemento pode ser aplicado. Neste período não 
garantimos hospedagem no centro de Verona.

(C) Café da manhã  (A) Almoço   (J) Jantar
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