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ITÁLIA BELA
1 noite em Milão, 2 em Veneza, 1 em Florença, 3 em Roma

8 dias  ... a partir de 1.030 US $

DIA 1. (Segunda Feira) MILÃO
Chegada a Milão e transporte ao hotel. 
Tempo livre nesta cidade, com destaque para 
sua deslumbrante catedral de estilo gótico; a
galeria Vittorio Emanuele II; o Teatro Scala,
com seu interessante Museu da Música, etc.
Jantar (incluso opção 1 e 2) e acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) MILÃO-VERONA-
VENEZA 
Café da manhã buffet. Manhã livre na qual
poderá visitar a galeria Vittorio Emanuele; o
“Duomo” (a maior catedral gótica da Itália);
o castelo Sforza, etc… Almoço (2). Saída
para Verona, a cidade de Romeu e Julieta.

Tempo livre para visitar a casa de Julieta, si-
tuada nas proximidades da Piazza Erbe, um
compacto casarão medieval com seu típico
balcão. Poderá visitar também a Piazza Bra,
além da gloriosa Arena Romana do século
I, a terceira estrutura desse tipo, em tamanho.
Continuação da viagem até Veneza. Jantar 
(1 e 2) e acomodação. Opcionalmente pode-
remos realizar uma visita a Veneza de Noite.

DIA 3. (Quarta Feira) VENEZA
Estadia com meia pensão ou pensão com-
pleta, (de acordo com a opção escolhida). 
Na parte da manhã, transporte até a praça
São Marcos. Daremos um passeio de barco 

pela laguna e entre as belas ilhas venezianas,
desfrutando das magníficas paisagens de 
Veneza, cidade única no mundo, e das ilhas
de Murano e Lido. Começaremos nossa visita 
panorâmica (incl..) pela magnífica Praça São
Marcos, onde se reúnem a arte grega, medie-
val, bizantina e veneziana, formando um ma-
ravilhoso conjunto arquitetónico com a basílica 
de São Marcos, a Torre do Relógio, a ponte 
dos Suspiros, o Campanile e o Palácio Du-
cal. Visita a uma fábrica de cristal de Murano. 
Resto do tempo livre. Se desejar, participe de
um passeio de gôndola pelos típicos canais
de Veneza. Retorno ao hotel em barco priva-
tivo e de ônibus.

DIA 4. (Quinta Feira) VENEZA-PÁDUA-
FLORENÇA 
Café da manhã buffet. Saída para Pádua,
cidade universitária, onde se destaca sua
magnífica praça Prato della Valle. Em seu 
centro há um pequeno jardim, onde se chega
cruzando uma das quatro pontes de pedra
que cruzam um fosso circular. No próprio jar-
dim concentram-se diversas estátuas, repre-
sentando seus habitantes mais importantes 
do passado; a basílica de Santo Antônio,
construída para abrigar o sepulcro do santo. 
Continuação da viagem para Florença, berço
e centro do Renascimento. Almoço (2). Visita 
panorâmica pela cidade; seguindo os passos 
de Leonardo e Michelangelo, entraremos em 
contato com a essência do Renascimento. Na 
Catedral de Santa Maria del Fiore, contem-

plaremos sua magnífica cúpula do arquiteto 
Brunelleschi. Visitaremos também a Praça da
Signoria, o Palácio do Governo dos Médici 
e o Campanile de Giotto. Resto do dia livre.
Aqueles que quiserem poderão visitar a Aca-
demia, para contemplar o famoso “Davi”, de
Michelangelo e outras obras-primas. Jantar 
(1 e 2) e acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) FLORENÇA-ASSIS-
ROMA 
Estadia com meia pensão ou pensão com-
pleta (de acordo com a opção escolhida).
Saída para Assis. Visitaremos a basílica de
São Francisco, o mais belo de todos seus
templos, com afrescos de Cimabue e Giotto e
os pintores da escola florentina. Continuação 
da viagem até Roma. Almoço (1 e 2). Apre-
sentamos a capital do Tibre com uma visita 
panorâmica de ônibus ao coração da antiga 
Roma, conhecendo a ilha Tiberina e o bairro 
do Trastevere; as colinas de Aventino e a
colina do Palatino, sendo que nesta última 
encontramse as mais antigas memórias de 
Roma: a beleza deste lugar, com suas ruí-
nas arqueológicas, a rica vegetação e suas
maravilhosas paisagens, fazem dele um dos
mais belos da cidade. Da mesma forma, po-
demos admirar o Coliseu, o Circo Máximo
ou o Arco de Constantino, de 315 d.C., além
da Piazza Venezia e o Campidoglio. A mais 
famosa das sete colinas da cidade de Roma, 
onde se destacam suas praças, cujas facha-
das, calçadas e escadarias foram desenhadas 

SERVIÇOS INCLUÍDOS EM CADA OPÇÃO

 Dia 2:   Pensão C. 1:   M. Pensão

1 Jantar Jantar

Milão Acomodação Acomodação

2 Café da manhã buffet Café da manhã buffet

Verona Visita a Verona Visita a Verona
Veneza Almoço –

Jantar Jantar

Café da manhã buffet Café da manhã buffet

3 Visita de Veneza Visita de Veneza
Veneza Almoço –

Jantar Jantar

Café da manhã buffet Café da manhã buffet

4 Visita a Padua Visita a Padua
Padua Almoço –

Florença Visita a Florença Visita a Florença
Jantar Jantar

Café da manhã buffet Café da manhã buffet

5 Visita a Asis Visita a Asis
Asis Almoço Almoço

Roma Visita a Roma Visita de Roma
Roma Barroca Roma Barroca
Jantar –

Café da manhã buffet Café da manhã buffet

6 Almoço Almoço
Roma Visita B. Maiores –

e Catacumbas –
Jantar –

7 Café da manhã buffet Café da manhã buffet

Roma Almoço Almoço
Jantar –

8 Café da manhã buffet Café da manhã buffet

Roma

INCLUI: 
 Fones de ouvido para visitas e Wi-Fi dentro do ônibus nas 2 opções

 DUAS OPÇÕES

1. Meia pensão mais:

Visitas panorâmicas a: Milão, Verona, Veneza, Padua, Florença,

Asis, Roma e Roma Barroca

2. Pensão completa mais:

Todas as visitas incluídas na opção 1

Visita as Basílicas Maiores e Catacumbas

   Excelente relação aprecio-serviço

I56 OFERTA
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 DATAS DE INICIO MILÃO
 2018

Março 19 26

Abril 2 9 16 23 30

Maio 7 14 21 28

Junho 4 11 18 25

Julho 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septembro 3 10 17 24

Outubro 1 8 15 22 29

Novembro 5 12 19 26

Dezembro 3 10 17 24 31

 2019

Janeiro 7 14 21 28

Fevereiro 4 11 18 25

Março 4 11

T. Baixa  T. Média  T. Alta

Milão Verona Padua

Florença

Asís

Roma

Capri

Sicilia

Nápoles

Veneza

Cerdeña

 PREÇOS POR PERSSOA US $ em duplo

Opção 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.030

Opção 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.205

Spto. quarto individual . . . . . . . . . . .  340

Média Temporada . . . . . . . . . . . .  50

Alta Temporada. . . . . . . . . . . . . .  90

Bônus cancel sem despesas . . . . . .  30

 NOITES EXTRAS por perssoa em AD

Cidade Baixa Meia Alta
Spto.
Indiv.

Milão 4**** 75 80 105 60

Roma 4**** ... 75 80 105 60

por Michelangelo. Também desfrutaremos 
da vista do foro romano, que foi o centro po-
lítico, religioso e comercial da antiga Roma.
Pela tarde, faremos a visita inclusa a Roma 
Barroca; percurso pelas principais praças da 
cidade, visitando visitando a famosa Fontana 
di Trevi, Panteão e a espetacular Praça Na-
vona. Jantar (2) e acomodação.

DIA 6. (Sábado) ROMA
Café da manhã buffet. Hoje tenemos uma 
interessante visita opcional aos Museus Vati-
canos, Capela Sistina e interior da basílica 
de São Pedro. Começamos com a visita 
aos Museus do Vaticano, que foram os anti-
gos palácios papais, o grande pátio da Pinha, 
a sala da Cruz, a galeria dos Candelabros, a 
dos Tapetes, a dos Mapas, a sala Sobiesky e 
a da Imaculada; ao final entraremos na Capela 
Sistina, com todos seus afrescos restaurados. 
Depois, vamos passar para a Basílica de São 
Pedro. Terminaremos na magnífica Praça de 
São Pedro. Almoço (1 e 2). Pela tarde  poderá 
aproveitar para vistar as basílicas Maiores e as 
Catacumbas (2); Santa Maria Maior, a mais 
bela e antiga (século IV) das basílicas dedicadas 
a Maria, Mãe de Cristo, com seus maravilhosos 
mosaicos e as relíquias da manjedoura de Je-
sus. Seguimos até São João de Latrão. Cate-
dral de Roma e primeira residência dos Papas, 
com obras de arte da Idade Média ao Barroco. 
Percorrendo a primeira parte da Via Appia 
Antiga, com vista da Capela do Domine Quo 
Vadis, chega-se às catacumbas (de Domitila 

HOTÉIS previstos ou similares

 ***/****
Milão C. Jolanda**** Cidade
 www.atahotels.it

 Cosmo**** Cinisello B.
 www.cosmohotelpalace.it

Veneza Villa Fiorita****  Monastier
 www.parkhotelvillafiorita.it

 Le Terrazze**** Villorba
 www.leterrazzehr.it

Florença B&B Hotel*** Cidade
 www.hotel-bb.com

 The Gate****  Sesto F.
 www.thegatehotel.it

 Delta Florence****  Calenzano
 www.deltaflorence.it

Roma Colony Flaminio*** Cidade
 www.colonyhotel.it

 Polo**** Cidade 
 www.polohotel.it

 Fleming****  Cidade
 www.grandhotelfleming.it

NOTAS
 As saídas de 11 e 18 de junho, em virtude da 
celebração do Pitti Uomo, podem alterar o 
acomodação em Florença.

  As saídas de setembro, que coincidem com 
a celebração do Grande Prêmio de Monza, 
podem ter a acomodação em Milão alterada.

  Quando você não pode vivistar Capri, será 
substotuído por Sorrento.

 Confira datas de Feiras e Congressos na pág. 6.

ou São Calisto), onde uma guia especializada 
mostrará os cemitérios subterrâneos, primei-
ros lugares de sepultura dos cristãos e judeus. 
Resto do dia livre. Jantar (2) e acomodação. 

DIA 7. (Domingo) ROMA (Excursão a  
Nápoles e Capri) 
Estadia com meia pensão ou pensão com-
pleta. Maravilhosa excursão opcional de dia 
completo a Nápoles e Capri. Saída pela 
manhã de ônibus em direção a Nápoles. Uma 
visita panorâmica pela baía é um espetáculo 
inesquecível, que, por si só, já bastaria para 
levar da capital do Mezzogiorno italiano uma 
lembrança única. Em Nápoles, viajaremos no 
barco que nos levará à ilha de Capri. Passeio 
por Capri e tempo livre para visitar os magní-
ficos jardins de Augusto. Seguiremos para o 
restaurante onde será servido o almoço (1 e 
2). À tarde, tempo livre para percorrer as ele-
gantes ruas, as melhores lojas, as joalharias 
exclusivas e a famosa Piazzetta com suas an-
tigas cafetarias. Tudo isso confirma a fama de 
Capri como “Pérola do Mediterrâneo”. Aque-
les que desejarem também poderão fazer uma 
visita a Pompeia. Com o guia local, visitaremos 
as ruínas desta colónia romana que o vulcão 
Vesúvio sepultou em 24 de agosto do ano 79 
depois de Cristo. Jantar (2) e acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) ROMA
Café da manhã buffet. No horário indicado, 
transporte ao aeroporto. Fim da viagem e de 
nossos serviços.

INCLUSO NO TOUR
  Traslados: do aeroporto ao hotel e 
vice-versa.

  Refeiçõese visitas incluisas veja a 
caixa de servoços inclusos na pág. 
anterior.

  Guia acompanhante e assistência 
desde o momento da chegada na Itália 
até o fim. 
  Visitas com guia local: Panorâmicas 
do conjunto de S. Marcos em Veneza; 
Panorâmica de Florença. Panorâmica 
de Roma. 

  Visitas explicadas por nosso guia 
acompanhante: Visita a Verona; Visita 
a Pádua; Visita a Assis; Roma barroca.

  Ônibus Autopullman para o percurso 
dentro da Itália.

  Outras atrações incluídas: Cruzeiro 
pelas ilhas da laguna veneziana. 
Travessia da laguna veneziana em 
barco privativo para regressar ao hotel.

  Estadia em Hotéis: indicados ou 
similares em quartos duplos com 
banheiro ou chuveiro.

  Taxas de acomodação na Itália
  Seguro de viagem.
  Fones de ouvido inclusos do 2º ao 7º 
dia ambos inclusive.

 Se quiser, acrescente 3 dias extras em Madri ou Lisboa, ou faça um tour pela Andaluzia de 5 dias.

Madri ...........................................................  3 dias / 2 noites a partir de 290 $ 

Lisboa  ........................................................  3 dias / 2 noites a partir de 410 $ 

Andaluzia e Toledo  ...................................  5 dias / 4 noites a partir de 800 $

PRÉ OU PÓS VIAGEM


