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HOTÉIS

CIDADE 1RA CATEGORIA VENEZA ILHA

FLORENÇA RAFFAELLO 4*

VENEZA SANTA CHIARA 4*

COMO COMO 4*

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
 » Todos os preços são por pessoa

 »Não inclui taxa municipal de hospedagem, pagar diretamente ao hotel

 »Bebidas não incluídas

ALTA TEMPORADA
MAIO 2 9 16 23 30

JUNHO 6 13* 20 27

JULHO 4 11 18 25

AGOSTO 1 8 15 22 29

SETEMBRO 5 12 19 26

OUTUBRO 3 10 17 24

1RA CATEGORIA VENEZA ILHA 

DBL/TPL € 1.371,00

SUP SGL € 487,00

SUPLEMENTO DELUXE VISTA CANAL

SGL € 170,00

DBL € 85,00

TPL € 57,00

*Feira em Como: suplemento € 50,00 por pessoa (não comissionável)

Lago de Como

Verona

DIA 1 
Roma · Assis · Siena · Florença (J)
Saída de manhã às 7:15 horas do hotel Massimo D’Azeglio 

de ônibus Gran Turismo em direção a Assis. Chegada e tem-

po livre para poder visitar esta pequena cidade, cercada de 

muralhas medievais. Aconselhamos a visita a famosa Ba-

sílica de São Francisco, com as magistrais obras de Giotto 

e Cimabue. (Tempo livre para o almoço, não incluído). Per-

correndo 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 hospeda-

gem.

DIA 2 
Florença (C, A)
Café da manhã no hotel e visita nesta maravilhosa cidade 

onde o talento italiano se manifesta em todo o seu esplen-

dor. O centro da cidade, com o Campanário, o Baptistério e 

a Catedral constituem um conjunto extraordinário de már-

mores brancos, verdes e rosados, com os quais se veri=ca 

a transição da arte de Florença do medieval ao Renascimen-

to. 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 Mi-

chelangelo), Piazza della Signoria, o Palácio Antigo, edifício 

gótico de aspecto austero e, por =m, a Igreja de Santa 

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 nume-

rosas 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 3 
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 monu-

mentos 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. Se-

guiremos 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 4 
Veneza (C)
Café da manhã no hotel e traslado em barco privativo até 

Praça San Marco para a visita da cidade que inclui: Praça 

San Marco, visita interior a Basílica, Palácio Ducal, símbolo 

da gloria e do poder de Veneza, sede dos Duques, do gover-

no e da corte de justiça, que se une ao Palácio dos Prisio-

neiros através da Ponte dos Suspiros, onde esteve detido o 

Casanova. Tarde livre. Hospedagem.

DIA 5 
Veneza · Verona · Sirmione · Como (C, J)
Café da manhã no hotel e saída para a famosa cidade de 

Romeo e Julieta, Verona. Vamos andar pelas ruas da cidade 

para descobrir o seu passado maravilhoso, onde vamos ver 

as pegadas de suas origens romanas, os edifícios medie-

vais, as maravilhas Renascentistas e sua impressionante 

forti=cação. No caminho para Como, passaremos por Sir-

mione, para admirar o famoso Lago de Garda, o maior lago 

da Italia; a vista fantástica do castelo a das ruínas. Mais tar-

de chegaremos em Como. Tempo livre para visitar Como, 

uma das mais lindas cidade italianas. Após a visita, jantar 

e hospedagem.

DIA 6 
Como · Milão (C)
Café da manhã no hotel e saída para Milão. O tour termina 

na estação central.

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

Parmigiano Reggiano 

SEM FILA!

 S. MARCO

ROTEIRO

SOMENTE COM CARRANI

 
MARAVILHAS DA ITÁLIA 
6 DIAS / 5 NOITES

Roma · Milão
Roma > Assis > Siena > Florença > Bolonha > Pádua > Veneza > Verona > Sirmione >  

Como > Milão

· 4 Refeições ·

Milão

HOSPEDAGEM E
CAFÉ DA MANHÃ

INCLUÍDOS

HOTEL  
EM VENEZA  

ILHA 

 » Almoço na praça Santa Croce, no coração de Florença

EXPERIÊNCIA GASTRONÔMICA
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