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ISOLA DEI PESCATORI - LAGO MAGGIORE

Este Programa Inclui: 
- 7 noites de alojamento nos hotéis previstos ou simila-

res em quarto standard com banheira ou ducha e vis-
tas ao Lago Maggiore. 

- Percurso em ônibus com ar condicionado e serviços 
de barcos segundo itinerário indicado. 

- Visitas especificadas do programa com guia local 
acompanhante. 

- Entradas para visitas ao Palácio Isola Bella, Isola 
Madre, Villa Taranto e Villa Carlota. 

- Regime alimentar “pensão completa” segundo indi-
cado no programa (vinho e agua nas refeições). 

- Traslados aeroporto/hotel/aeroporto. 
- Seguro de viagem. 

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Arona: Atlantic 4* / Concorde 4* 

Nota: Por razões técnicas operacionais, pode ser o caso de 
entrar na localidade de Belgirate (Hotel Villa Carlotta 4 *) em 
vez da Arona planejada, respeitando o conteúdo do programa 
na íntegra.
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Incluindo 7 CAFÉS DA MANHÃ, 6 ALMOÇOS,  
7 JANTARES (Água e Vinho) e 14 VISITAS

DATAS DE SAÍDA 2020 (SÁBADOS) 
Abril: 4 - Maio: 16 e 30 - Junho: 6, 13 e 20 - Julho: 4 e 11 
Agosto: 1, 8, 15 e 22 - Setembro: 5, 12 e 19 - Outubro: 3 

Temporada Media   Temporada Alta   Temporada Extra 

Nota: As datas sublinhadas são garantidas. Outras datas penden-
tes de formação de grupo. Rogamos consultar.

Notas e Condições:  
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- Por razões técnicas operacionais, o programa pode ser modifi-

cado ou invertido sem aviso prévio, respeitando as visitas reali-
zadas no programa. Excepcionalmente, dependendo da ocu-
pação do hotel, especialmente na alta temporada, pode ser o 
caso de passar a noite em uma área diferente da cidade / 
hotel planejado.  

- Os traslados para clientes com voos contratados, aeroporto-
hotel-aeroporto são feitos em um sistema coletivo; às vezes é 
necessário esperar algum tempo no aeroporto pela chegada / 
partida de outros clientes em voos diferentes.  

- Os quartos triplos geralmente consistem em uma cama de 
casal + cama extra. 

- O desconto para venda antecipada é aplicável ao preço base 
do programa (não aplicável a suplementos aéreos, temporada, 
seguros e / ou taxas) 

- Não inclui gorjetas, bebidas extras, despesas pessoais e outros 
serviços não mencionados no: preço inclui ou no itinerário.

Dia 1º Milão/Arona 
• Sábado • Jantar. 
Chegada a Milão (Malpensa). Che-
gada e traslado a Arona, as margens 
do Lago Maggiore. Alojamento no 
Hotel. 

Dia 2º Arona/Lago de Como 
(Vila Carlotta/Menaggio/Varena/ 
Bellagio/Como/Arona 
• Domingo • Café da manhã + almoço + jantar. 
Dia dedicado ao Lago de Como, ao 
qual chegaremos de ônibus por Tre-
mezzo, onde visitaremos os jardins 
da Vila Carlota, para prosseguir pos-
teriormente de ônibus até Menag-
gio. Após o almoço nos dirigiremos 
de barco a Varenna, encantadora 
cidade na qual disporemos de tempo 
livre para passear, antes de cruzar 
para Bellagio, situada na península 
que divide os dois braços do lago, 
com suas belas e típicas construções 
com terraços. No meio da tarde 
regresso a Tremezzo para prosseguir 
de ônibus a Como, a cidade da seda, 
na qual veremos o Duomo. Dentro de 
um prazo razoável regresso ao hotel 
em Arona. 

Dia 3º Arona/Lago Maggiore 
(Ilhas Borromeas/Stresa)/Arona 
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço +  
jantar. 
Pela manhã embarcaremos em 
Arona com direção as Ilhas Borro-
meas para ir para Isola Bella e visi-
tar o Palácio da família Borromea, 
com suas espetaculares salas, lustres 
e jardins com terraços. No meio da 
manhã, passaremos a isola dei Pes-
catori, a única habitada, com suas 
ruas estreitas, onde o tempo parece 
haver retrocedido séculos. Pela tarde, 
passaremos por Isola Madre, onde 
visitaremos os magníficos jardins e 
visitaremos o Palácio, dispondo de 
tempo livre em Stresa até o regresso 
ao hotel no final da tarde. 

Dia 4º Arona/Lago Di Garda  
(Desenzano/Sirmione)/Arona 
• Terça-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Pela manhã saída para o anel de 
Milão, e chegada ao meio da manhã 
a Desenzano, onde passearemos 
pela Praça Malvezzi e o centro anti-
go, e veremos a expressiva Ceia de 
Tiépolo. À tarde, iremos de barco a 
Sirmione de Garda, a encantadora 
cidade situada em uma península no 
Lago di Garda, cuja animada vida 
turística gira ao redor do castelo da 
família Scala. Regresso ao hotel.

Dia 5º Arona/Ascona/Lugano/Arona  
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Na parte da manhã percorreremos de 
ônibus a margem esquerda, do sul ao 
norte, do Lago Maggiore e entrare-
mos na Suíça chegando a Ascona, 
famoso centro de férias com suas 
peculiares construções junto ao lago. 
Após o meio dia nos dirigiremos a 
Lugano, a mais conhecida das cida-
des da Suíça italiana, as margens do 
Lago Ceresio, na qual após o almoço, 
visitaremos a igreja de Santa Maria 
degli Angeli, com sua famosa cruci-
ficação, e passearemos pela elegan-
te Via Nassa. No final da tarde, 
regresso ao hotel. 
Dia 6º Arona/Villa Taranto/ 
Lago D'Orta (Orta San Giulio)/ 
Arona 
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Pela manhã, nos dirigiremos a Verba-
nia onde visitaremos a Villa Taran-
to, bonito jardim botânico de 16 hec-
tares, onde podemos encontrar todo 
tipo de plantas e árvores de todo o 
mundo, perfeitamente aclimatadas 

para a área. Ao meio dia nos dirigire-
mos para o lago d'Orta, no qual 
almoçaremos. Na parte da tarde, pas-
searemos por Orta San Giulio, cida-
de que parece que o tempo não pas-
sou, e que os personagens de Fellini 
vão aparecer em qualquer esquina. 
Regresso ao hotel no meio da tarde. 
Alojamento. 
Dia 7º Arona/Milão/Arona 
• Sexta feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Pela manhã, saída para a capital da 
Lombardía, Milão, na qual efetuare-
mos um passeio por seu centro his-
tórico, com o castelo Sforzesco, a 
Praça de Duomo, as Galerias Vitto-
rio Emmanuelle, a Scala, e percorre-
remos o bairro das lojas dos mais 
renomados estilistas. À tarde teremos 
tempo livre para as compras habi-
tuais de presentes e lembranças. No 
meio da tarde, regresso ao hotel. 
Alojamento. 
Dia 8º Arona/Milão  
• Sábado • Café da manhã.  
Na hora indicada, traslado ao aero-
porto de Milão (Malpensa). 

Hotel em ARONA situado aos 

pés do LAGO MAGGIORE com 

VISTAS ao LAGO

SIRMIONE

8 dias 
(7 noites de hotel) 

desde 1.830 USD

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

En quarto duplo .............................................................................................. 1.830 
Suplemento quarto individual ....................................................................... 470

Suplementos 
Preço voo Madri/Milão/Madri (sem taxas, aproximado) desde ........................... 199 
Taxas de aeroporto ........................................................................................ Consultar 
Por temporada media ............................................................................................. 75 
Por temporada alta ................................................................................................ 120 
Por temporada extra .............................................................................................. 155 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 33ARONA

Milão


