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ITÁLIA SONHADA
1  noite en Milão, 2  en Veneza, 1  en Florença e 3  en Roma

 três opcôes

 1.   Acomodação e café da manhã mais:

• Visitas panorámicas a: Verona, Veneza, Padua, Florença, Asis e Roma

 2.   Meia pensão mais:

• Visitas panorámicas a: Verona, Veneza, Padua, Florença, Asis y Roma

•  Roma Barroca, Museus Vaticanos e Capela Sistina

•  Visita a Nápoles e Capri

 3.   Pensão completa mais:

• Todas as visitas incluídas na opção 2

DIA 1. (Domingo) BRASIL - MILÃO
A presentação no aeroporto no horario para 
embarcar em um avião para Milão. Noite a 
bordo.

DIA 2. (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 Tea-
tro Scala, com seu interessante Museu da 
Música, etc. Jantar (incluso opção 2 e 3) e 
acomodação. 

DIA 3. (Terça Feira) MILÃO-VERONA-
VENEZA 
Café da manhã. Manhã livre na qual po-
derá visitar a galeria Vittorio Emanuele; o 

“Duomo” (a maior catedral gótica da Itália); 
o castelo Sforza, etc… Almoço (3). Saída 
para Verona, a cidade de Romeu e Julieta. 
Tempo livre. Poderá visitar também a Pia-
zza Bra, além da gloriosa Arena Romana 
do século I, a terceira estrutura desse tipo, 
em tamanho. Continuação da viagem até 
Veneza. Jantar (1, 2 e 3) e acomodação. Op-
cionalmente poderemos realizar uma visita 
a Veneza de Noite.

DIA 4. (Quarta Feira) VENEZA
Café da manhã. Na parte da manhã, trans-
porte até a praça São Marcos. Daremos 
um passeio de barco pela laguna e entre as 
belas ilhas venezianas, e das ilhas de Mu-
rano e Lido. Começaremos nossa visita pa-
norâmica (incl..) pela magnífica Praça São 

Marcos, onde se reúnem a arte grega, me-
dieval, bizantina e veneziana, formando um 
maravilhoso conjunto arquitetónico com a 
basílica de São Marcos, a Torre do Relógio, 
a ponte dos Suspiros, o Campanile e o Pa-
lácio Ducal. Visita a uma fábrica de cristal 
de Murano. Almoço (3). Resto do tempo 
livre. Se desejar, participe de um passeio 
de gôndola pelos típicos canais de Veneza. 
Retorno ao hotel em barco privativo e de 
ônibus. Jantar  (1, 2 e 3) e acomodação. 

DIA 5. (Quinta Feira) VENEZA-PÁDUA-
FLORENÇA 
Café da manhã. Saída para Pádua, cidade 
universitária, onde se destaca sua magní-
fica praça Prato della Valle. Em seu centro 
há um pequeno jardim, onde se chega cru-
zando uma das quatro pontes de pedra que 
cruzam um fosso circular. No próprio jardim 
concentram-se diversas estátuas, represen-
tando seus habitantes mais importantes do 
passado; a basílica de Santo Antônio, cons-
truída para abrigar o sepulcro do santo. Con-
tinuação da viagem para Florença, berço e 
centro do Renascimento. Almoço (3). 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, con-
templaremos sua magnífica cúpula do ar-
quiteto 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 
Academia, para contemplar o famoso “Davi”, 
de Michelangelo e outras obras-primas. Jan-
tar  (2 e 3) e acomodação.

DIA 6. (Sexta Feira) FLORENÇA-ASSIS-
ROMA 
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. Conti-
nuação da viagem até Roma. Almoço (2 e 3). 
Apresentamos 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. Da mesma forma, podemos admirar 
o Coliseu, o Circo Máximo ou o Arco de Cons-
tantino, de 315 d.C., além da Piazza Venezia 
e o Campidoglio. A mais famosa das sete 
colinas da cidade de Roma, onde se desta-
cam suas praças, cujas fachadas, calçadas e 
escadarias foram desenhadas por Michelan-
gelo. Também desfrutaremos da vista do foro 
romano, que foi o centro político, religioso e 
comercial da antiga Roma.Pela tarde, fare-
mos a visita inclusa a Roma Barroca (2 e 3); 
percurso pelas principais praças da cidade, 
visitando visitando a famosa Fontana di Trevi, 
Panteão e a espetacular Praça Navona. Jan-
tar  (3) e acomodação.

DIA 7. (Sábado) ROMA
Café da manhã. Hoje tenemos uma interes-
sante visita opcional aos Museus Vaticanos, 
Capela Sistina e interior da basílica de São 
Pedro (2 e 3). Começamos com a visita aos 
Museus do Vaticano, que foram os antigos 
palácios papais, o grande pátio da Pinha, a 
sala da Cruz, a galeria dos Candelabros, a 
dos Tapetes, a dos Mapas, a sala Sobiesky 

Serviços incluídos em cada opção

 Día 3:  Pensão C. 2:  M. Pensão 1:  Acom./Café m.

 1 Voo não incluído Voo não incluído Voo não incluído 
 Noite a bordo 

 2 Jantar Jantar – 
 Milão Acomodação Acomodação Acomodação

 3 Café da manhã Café da manhã Café da manhã 
 Verona Visita a Verona Visita a Verona Visita a Verona 
 Veneza Almoço – – 
   Jantar Jantar Jantar

 4 Café da manhã Café da manhã Café da manhã 
 Veneza Visita de Veneza Visita de Veneza Visita de Veneza 
   Almoço – – 
   Jantar Jantar Jantar

 5 Café da manhã Café da manhã Café da manhã 
 Padua Visita a Padua Visita a Padua Visita a Padua 
 Florença Almoço – – 
   Visita a Florença Visita a Florença Visita a Florença 
   Jantar Jantar –

 6 Café da manhã Café da manhã Café da manhã 
 Asis Visita a Asis Visita a Asis Visita a Asis 
 Roma Almoço Almoço – 
   Visita a Roma Visita de Roma Visita de Roma 
   Roma Barroca Roma Barroca – 
   Jantar – –

 7 Café da manhã Café da manhã Café da manhã 
 Roma Museus Vaticanos Museus Vaticanos – 
   e Capela Sistina e Capela Sistina – 
   Almoço Almoço – 
   Jantar – –

 8 Café da manhã Café da manhã Café da manhã 
 Roma Nápoles e Capri Nápoles e Capri – 
 Nápoles Almoço Almoço – 
 Capri Jantar – –

 9 Café da manhã Café da manhã Café da manhã 
 Roma 

9  días  ... a partir de  925 $ USA

Ver nossa Opção
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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 (2 e 
3). Pela tarde  poderá aproveitar para vistar, 
por conta própia, as basílicas Maiores e as 
Catacumbas; Santa Maria Maior, a mais bela 
e antiga (século IV) das basílicas dedicadas 
a Maria. Seguimos até São João de Latrão. 
Catedral 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 ou São Calisto), onde uma guia 
especializada mostrará os cemitérios subte-
rrâneos, primeiros lugares de sepultura dos 
cristãos e judeus. Resto do dia livre. Jantar  
(3) e acomodação. 

DIA 8. (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 (2 e 3). Saída 

pela manhã de ônibus em direção a Nápoles. 
Uma visita panorâmica pela baía é um espe-
táculo inesquecível, que, por si só, já bas-
taria 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 magníficos jardins de Augusto. Se-
guiremos para o restaurante onde será ser-
vido o almoço (2 e 3). À tarde, tempo livre 
para percorrer as elegantes ruas, as melho-
res lojas, as joalharias exclusivas e a famosa 
Piazzetta com suas antigas cafetarias. Tudo 
isso confirma a fama de Capri como “Pérola 
do Mediterrâneo”. Aqueles que desejarem 
também poderão fazer uma visita a Pom-
peia. 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  (3) e acomodação.

DIA 9. (Segunda Feira)ROMA
Café da manhã. No horário indicado, trans-
porte ao aeroporto. Fim da viagem e de nos-
sos serviços.

Milão Verona Padua

Florença

Asís

Roma

Capri

Sicilia

Nápoles

Veneza

Cerdeña

AUSTRIA

ESLOVENIA

SUIZA

FRANCIA

INCLUÍDO NO TOUR

Traslados: do aeroporto ao hotel e vice-
versa.

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.
 Fone de ouvidio inclusos do 3º ao 8º dia 
ambos inclusive.

NOTAS DE INTERESSE

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

• Durante a temporada de feiras e congressos, 
o alojamento pode ser alterado.

PREÇOS POR PERSSOA $ USA

Em quarto duplo 4**** 4****
Centro

Opção 1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 925 1.020

Opção 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.160 1.245

Opção 3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.295 1.405

Spto.quarto individual. . . . . . . 385 495

n Temporada Media. . . . . . . . . 85 130

n Temporada Alta.. . . . . . . . . . . 145 350

DATAS DE SAÍDA DO BRASIL

• 2021

Março 21

Abril 4 11 18

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

Novembro 21 28 

Decembro 19 26

• 2022

Janeiro 16 30

Fevereiro 20 27

Março 13

 n T. Baixa  n T. Media  n T. Alta

Preço por pessoa em $ USA
(baseado em 6 passageiro)NOVO

“Easy Going”

TOURS DE CARRO PRIVADO À SUA DISPOSIÇÃO

De Paris a Madri, passando pela Suíça, 
Alemanha, Côte D´Azur e Barcelona, 
entre outras cidades importantes, com 
total tranquilidade e observando todo o 
medidas de segurança . Vamos desfrutar 
cidades, paisagens, costumes e pessoas 
incrível acompanhado pelo nosso
guias-coductores .

Inclui uma mala e uma bolsa mão por 
pessoa .

¡¡Menos passageiros, maior segurança, mais conforto!!

Guia-conductor com 15 anos de experiência como guia em toda a Europa.

• Se o grupo tiver menos de 6 passageiros, 20 dias antes da saída, o suplemento 
correspondente será informado. Operação garantida para um mínimo de 4 pax. 
Taxa de cancelamento: 75% do preço da viagem, se cancelada com menos de 17 dias.

Transporte à sua disposição (sem custos adicionais) 8 h por dia.

Veículo Mercedes V250 ou similar.

Em quarto duplo 4**** 4****
Centro

Opção 1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.815 1.910

Opção 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2.050 2.135

Opção 3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2.185 2.295

Spto. hab. individual . . . . . 385 495

n Temporada Media. . . . . 85 130

n Temporada Alta.. . . . . . . 145 150

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

  **** 

 ****  City Center

Milão  Milão

C. Jolanda Ciudad 
www.atahotels.it  

Century Ciudad  
www.unacentury.it  

Cosmo Cinisello
www.cosmohotelpalace.it

Veneza  Veneza

Villa Fiorita  Monastier 
www.parkhotelvillafiorita.it

Base Hotel Noventa 
www.basehotel.it  

Le Terrazze Villorba
www.leterrazzehr.it

Florença  Florença

The Gate  Sesto F. H. Croce di Malta
www.thegatehotel.it  crocedimaltaflorence.com

Raffaello  Ciudad Palazzo Ricasoli
www.raffaellohotel.it  www.hotelricasoli.it

W. Florence  Campi 
westflorencehotel.it  

V. Gabriele  Ciudad 
dannunziohotel.com

Roma  Roma

Fleming  Ciudad Hotel Cicerone
www.gruppoloan.it  www.hotelcicerone.com

C. Colombo Ciudad Gran H. Genova
www.gruppoloan.it  hotel-genova-rome.com

Same
opcão
4****

Same
opcão
4****


