
42 PANAVISIÓN

DIA 1 (sexta-feira) BRASIL - MILÃO (1)

Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarcar em um avião para o Milão. Noite a bordo.

DIA 2 (sábado) MILÃO - ÁREA LAGO GARDA
Chegada e traslado ao nosso hotel no Lago de Garda 
Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 3 (domingo) ÁREA LAGO GARDA: VERONA - 
TRENTO - ÁREA LAGO DI GARDA (viagem de um 
dia completo com almoço no restaurante)
Café da manhã. Saída em direção a Verona. Chegada 
e visita panorâmica da cidade: La Arena, Piazza del 
Erbe, A Torre dei Lamberti e a Casa de Julieta. Almoço 
em restaurante. Continuaremos em direção a Trento. 
Chegada e visita, durante o qual conheceremos o 
Palácio Pretoriano e a torre Vanga com ameias e o 
castelo de Buonconsiglio. Retorno Jantar no hotel e 
hospedagem.

DIA 4 (segunda-feira) ÁREA LAGO GARDA -  
ROVERETO - TRANSACQUA / PRIMIERO
Café da manhã. Partida para Roveretto, cenário 
da cidade de grandes batalhas durante a Primeira 
Guerra Mundial; interessante seu castelo do século 
14, onde atualmente é o Museu Histórico Italiano da 
Guerra famoso por ser um centro cultural ilustre que 
visitaremos com nosso guia acompanhante. Visita a 
Transacqua em Fiera di Primiero. Entre os edifícios his-
tóricos se encontra a Igreja de Assunção, a igreja de 
San Martín, a Igreja de Nossa Senhora da Ajuda e do 
Palácio Mineiro. Almoço no hotel. Tarde livre. Jantar 
e hospedagem.

DIA 5 (terça-feira) TRANSACQUA / PRIMIERO: 
LOS DOLOMITAS
Café da manhã. Vamos saborear um dia de ar fresco 
e magníficas vistas durante a nossa visita às Dolomi-
tas, onde vamos descobrir os vales verdes e encostas, 
declarado Património Mundial por UNESCO em 2009. 
As Dolomitas ocupam o território de cinco províncias 
(Trento, Bolzano, Belluno, Pordenone e Udine). Subi-
remos ao Lago Calaita e visitaremos o centro de inter-
pretação do parque. Almoço no restaurante. No final 

do dia, de volta ao hotel, parada na bonita vila de Mez-
zano. Voltamos para o hotel. Jantar e hospedagem.

DIA 6 (quarta-feira) TRANSACQUA / PRIMIERO - 
BOLONHA - SAN GIMINIANO - ÁREA TOSCANA
Café da manhã. Partida para Bolonha. Visita panorâ-
mica nessa cidade que tem uma intensa vida cultural 
e uma herança histórica extremamente interessante. 
Almoço no restaurante. Tempo livre e continuação 
para San Giminiano. Visite à esta bela cidade murada 
e de origem medieval, erguida no topo das colinas da 
Toscana, declarada Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO. Continue para o nosso hotel na Toscana 
(Poggibonsi). Jantar e hospedagem.

DIA 7 (quinta-feira) ÁREA TOSCANA: FLORENÇA
Café da manhã. Visita panorâmica pela cidade com 
guia local. Na Catedral de Santa María de las Flores, 
contemplaremos sua magnífica cúpula do arquiteto 
Brunelleschi. Também visitaremos a Plaza de la Signo-
ria, a Campanille de Giotto, o Batistério e a ponte Vec-
chio. Almoço no restaurante. À tarde, possibilidade de 
fazer uma excursão opcional ao Pitti Palace, Opera do 
Duomo, etc. Jantar e hospedagem.

DIA 8 (sexta-feira) ÁREA TOSCANA: Passeio in-
cluído pelo Toscana “Pisa, Siena”
Café da manhã. Partida para Pisa, conhecida mun-
dialmente pela sua torre inclinada. Vamos visitar o 
Campo dos Milagres, que abriga: a Torre do Sino, o 
Duomo e o Batistério. Almoço no restaurante e saída 
para Siena, onde a Catedral e a Plaza del Campo se 
destacam. Retorno para Florença. Jantar e hospeda-
gem.

DIA 9 (Sábado) ÁREA TOSCANA - ORVIETO - 
ROMA (2)

Café da manhã. Partida para Orvieto. Subida incluído 
em funicular onde se destaca a sua Catedral, uma 
das mais bela da Itália; também destaca o Palácio e 
a Plaza del Village, o Bairro Velho ou medieval que é, 
sem dúvida, uma das as áreas mais charmosas. Se-
guimos para o aeroporto de Roma. Fim da viagem e 
nossos serviços.

DOLOMITAS E TOSCANA
Verona, Transacqua, Trento, Bolonha, Toscana, Florença, Pisa e Siena

 pensão completa o meia pensão e visitas incluídas

• Panorâmica com guia local de Florença.

• Excursões na Toscana: Pisa, Siena e San Giminiano.

• Excursão às Dolomitas e ao Lago de Garda.

• Visitas a Verona, Trento, Bolonha, Rovereto, Transacqua e Orvieto.

Datas de saída

MaIo 3 10 17 24 31

Junho 7 14 21 28

Agosto 30

Setembro 6 13 20 27

Outubro 4 11

Preços por pessoa em  $ USA

Em apartamento duplo ............................ 1.030

Suplemento apart. Individual  .................... 360

Desconto média pensão  ........................... -155

Hotéis previstos ou similares

Lago Club H. Lago di Tenno 3***Sup Tenno

de Garda Krystal 3***Sup Bussolengo

Primiero/ La Conca Verde 3***Sup Ciudade

Transacqua La Perla 3***Sup Ciudad

A. Toscana Toscana Ambassador 4**** Poggibonsi

La Toscana (Italia)

Transacqua

Florencia
Bolonia

Siena

Pisa

Roma

Orvieto

Verona

Lago de Garda
Milán

Incluído no roteiro

• Guia acompanhante e assistência desde a pri-
meira hora de chegada até o último dia.

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.

• Hotéis: 7 noites de estadia nos hotéis indicado 
ou similar, com banheira ou chuveiro.

• Taxas de acomodação.

• Refeições: 7 cafés da manhã, 6 almoços e 7 
jantares (inclui água e / ou vinho).

• Excursões de dia inteiro: 
Verona e Trento. 
Excursão às Dolomitas. 
Bolonha e San Giminiano.  
Tour da Toscana, Pisa e Siena.

• Excursões de meio dia: 
Panorâmica de Florença. 
Visita ao Lago de Garda. 
Visita a Rovereto e Transacqua. 
Visita a Orvieto.

• Outras atrações incluídas: Funicular de Orvieto.

• Ônibus de luxo para toda a viagem com wi-fi, 
pedágios e permissões de entrada às cidades

• Serviço de áudio individual durante toda a via-
gem.

• Seguro de viagem.

Não incluído no passeio

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

Notas de interés

• (1) Apenas para voos que chegam a Milão antes do 

16:00.

• (2) Apenas para voos com partida de Roma a partir de 

15:00 h

• Buffet de café da manhã composto por café, chás de 
ervas, sucos, queijo, presunto serrano / york, crois-
sants e pão.

i

9  dias  ... a partir de  1.030 $ USA

com tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO


