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as saídas do circuito
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HOTÉIS PREVISTOS
Cidade/Hotel

Milão
Starhotel Tourist ****
Hilton Garden Inn Nord ****
Veneza
Ambasciatori & Delfino ****
Elite ****
Sirio ****
Florença
Raffaello ****
Villa D’Annunzio ****
Grifone ****
Roma
Ergife ****
Green Park Pamphili ****
Smooth Rome West ****
Salerno (Cava De´Tirreni)
Holiday Inn Cava De’Tirreni ****

Localização

(Cidade)
(Cidade)
(Mestre)
(Mestre)
(Mestre)
(Cidade)
(Cidade)
(Cidade)
(Cidade)
(Cidade)
(Cidade)
(Cidade)

Consultem possíveis mudanças de hotéis
na página 305 deste catálogo.

MILÃO
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ITÁLIA DEI FIORI
COM COSTA AMALFITANA
DIA 01 (SÁBADO) MILÃO

Chegamos à Europa
Chegada ao aeroporto e traslado ao
hotel. Alojamento. Às 19:30h, reunião
com o guia na recepção do hotel onde
nos encontramos com os outros participantes. Capital da moda internacional e
considerada a cidade Italiana mais “europeia”, centro financeiro e comercial.
Governada na antiguidade por grandes
mecenas Italianos como Visconti e Sforza, onde houve grandes artistas: Leonardo da Vinci ou Bramante. Milão, como
todas as cidades ecléticas, combina o
antigo e o moderno na perfeição. Tempo
livre, não se esqueça de caminhar pela
Via Manzoni e Napoleão e admirar as
montas das grandes empresas Versace,
Dolce & Gabbana, Gucci, Armani, etc.
DIA 02 (DOMINGO) MILÃO – LAGO
GARDA – VERONA – VENEZA

Paisagens de amor
Café da manhã. Tour de orientação de
Milão com o Castelo Sforza, Scala, Praça Duomo e Catedral. Partimos de Milão
para nos dirigirmos ao Lago Garda e
efetuar um pequeno cruzeiro em barco. Posteriormente chegada a Verona,
a cidade que Shakespeare imortalizará
em seu “Romeu e Julieta”, breve tour de
orientação e tempo livre para conhecer
a Casa de Julieta ou a famosa Praça de
Bra, antiga Arena Romana, utilizada

Milão Verona
1

Padua

12

2
Pisa
Siena

Veneza
Florença
Assis
2+1

Roma
2

hoje em dia como cenário de Ópera. A
bela Veneza nos espera, contemplaremos esse rosário de 118 ilhas conetadas
por 400 pontes e rodeada de 150 canais.
Alojamento.
DIA 03 (SEGUNDA) VENEZA

O carnaval da sereníssima
Café da manhã. Tomaremos um barco pela lagoa de Veneza percorrendo
suas ilhas até chegarmos à Praça de
S. Marcos onde faremos um tour de
orientação com possibilidade de visitar
um forno onde se fará a demonstração
PREÇOS POR PESSOA EM EUROS

Percurso completo Mil/Rom (11 dias)
Pacote “mais serviços”

Salerno

do famoso cristal de Murano. Almoço.
Opcionalmente poderão realizar um
passeio em gôndola com música. Resto
do dia livre. Alojamento.
DIA 04 (TERÇA) VENEZA – PÁDUA
– PISA – FLORENÇA

Até à Toscana
Café da manhã. Hoje nos espera Pádua onde visitaremos a Basílica de
Santo António. Continuamos atravessando os Apeninos até Pisa, uma das
cidades toscanas mais conhecidas, para
admirar sua Torre Inclinada e desDbl

S. Sgl

1.775

450
200

Pacote

MAIS SERVIÇOS
Se quiser trazer tudo preparado
com antecedência, além do que
inclui no itinerário, propomos
levar incluso adicionalmente:
• Passeio em gôndola com
música em Veneza.
• Visita ao Museu da
Academia em Florença
e Museus Vaticanos em
Roma.
• Visita à Roma Barroca.

O PREÇO INCLUI

frutar do almoço incluso. Pela tarde
chegamos a Florença, onde antes de
chegarmos ao hotel realizaremos uma
parada na Praça de Miguel Ângelo com
preciosas vistas sobre a cidade. Jantar
e alojamento.
DIA 05 (QUARTA) FLORENÇA

O Renascimento
Café da manhã. Visita panorâmica
a pé que nos permitirá contemplar a
Praça da Signoria, o Duomo, a impressionante Santa Maria dei Fiore, o Battisterio, Santa Croce (Panteão de ilustres personagens) , Ponte Vecchio , etc.
Almuoço. Resto do dia livre para visitar
opcionalmente o Museu da Accademia
e alojamento.
DIA 06 (QUINTA) FLORENÇA –
SIENA – ASSIS – ROMA

A Itália Medieval
Café da manhã e partida para Siena,
onde destacamos a Piazza del Campo
em forma de leque. Em seguida, passaremos pela região de Umbria para visitar Assis com a Basílica de São Francisco, a cidade preserva de seu passado
romano as muralhas, o fórum, incluindo o Templo de Minerva, hoje Igreja de
Santa Maria Sopra Minerva. Almoço.
Continuação a Roma pelo Vale do Tiber.
A cidade imperial tem um encanto especial ao anoitecer. Ocionalmente pode
realizar a excursão à Roma Barroca.
Alojamento.
DIA 07 (SEXTA) ROMA

A eterna, a imperial, a cristã
Café da manhã. Visita panorâmica
da cidade percorrendo o Lungotevere,

Porta Ostiense, Termas de Caracalla, St.
Maria a Maior, S. João de Letrão, Coliseu, Fóruns imperiais, Praça Veneza, Teatro Marcello, Circo Massimo, Boca da
Verdade, etc. Passeio incluso ao bairro
del Trastevere. Possibilidade de visitar
opcionalmente os Museus Vaticanos.
Jantar especial com música no Restaurante “Termas del Coliseo” ou Rte.
“Casanova”. Alojamento.
DIA 08 (SÁBADO) ROMA –
NÁPOLES – CAPRI – SORRENTO –
SALERNO (CAVA DE´TIRRENI)

Partimos para Sul
Café da manhã e partida logo de manhã para Nápoles para embarcar no
ferry até Capri. Chegada e visita da
ilha, cuja central piazzetta, mantendo
sua modesta arquitetura urbana, está
repleta de lojas luxuosas, restaurantes
caros e paparazzi à caça de celebridades. Passeio de barco ao longo de
uma parte da costa para admirar as
grutas e penhascos que o mar esculpiu
na ilha ao longo dos anos. Almoço e
partida em ferry para Sorrento. Breve
visita desta cidade de origem romana
que ainda preserva suas ruas antigas.
Continuação em ônibus até Salerno.
Alojamento.
DIA 09 (DOMINGO) SALERNO
(CAVA DE´TIRRENI) – POSITANO
– AMALFI – SALERNO (CAVA
DE´TIRRENI)

Banhado pelo Mar Tirreno
Café da manhã e traslado até ao porto
de Salerno onde embarcaremos num
cruzeiro costeiro pela costa Amalfitana. Após uma hora de navegação,

chegaremos a Positano, a varanda mais
bela de Itália e autêntica rainha da Costa Amalfitana. Passeio pela cidade e
partida para Amalfi cuja figura principal
é a Praça Duomo e sua impressionante
Catedral de Sant’Andrea que será visitada. Almoço e tempo livre. Pela tarde
regresso a Salerno. Alojamento.
DIA 10 (SEGUNDA) SALERNO
(CAVA DE´TIRRENI) – POMPEIA –
NÁPOLES – ROMA

O Vesúbio e suas vitimas …
Café da manhã e traslado a Pompeia
para visitar as excavações da antiga
cidade romana, sepultada pela erupção do Vesúbio. Partida para Nápoles e
visita panorâmica da cidade, situada
na baía que tem o mesmo nome. É a
cidade mais povoada do sul da Itália.
Finalizada a visita, regresso a Roma.
Jantar e alojamento.
DIA 11 (TERÇA) ROMA – CIDADE
DE ORIGEM

Volta a casa
Café da manhã e tempo livre até à hora
do traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços.

• Estadia regime de alojamento
e café da manhã buffet.
• 9 meias pensões (3 jantares e
6 almoços). Um deles “especial
com música” no restaurante
Termas del Coliseo em Roma.
• Ônibus de luxo durante todo o
percurso.
• Traslados de chegada e partida.
• Guia acompanhante
profissional durante todo
o percurso em ônibus,
independentemente do
número de passageiros.
• Visitas panorâmicas com guia
local em Roma, Florença,
Capri, Sorrento, Positano,
Amalfi, Pompeia, Napoles e um
sem fim de visitas com nosso
guia correio.
• Cruzeiro pelo lago Garda.
• Barco em Veneza com cruzeiro
pelas ilhas da lagoa.
• Passeio pelo bairro do
Trastevere em Roma.
• Ferry Napoles/Capri/Sorrento.
• Cruzeiro costeiro pelas
localidades de Amalfi e
Positano.
• Entradas à Catedral de Amalfi
e excavações de Pompeia.
• Bolsa de viagem e seguro
turístico.
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As visitas locais e opcionais
serão com guias em Espanhol mais com
conhecimentos em língua portuguesa.

SIENA
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