Ver mapa de recorrido

ITÁLIA BELA - ST9060
10 DIAS

6 Refeições

Validade

Desde Abril del 2019 hasta março del 2020 (Sexta-Feira)

Percurso
ITALIA: 1 Nts Milan , Lago de Garda , 2 Nts Venecia , Padua , Pisa , 2 Nts Florencia , Asis , 3 Nts Roma

Saídas
Del 05/04/2019 al 27/03/2020 ( Sexta-Feira )

ITINERÁRIO
Dia 1: BRASIL - MILÃO (H)
Saída da cidade de origem em vôo com destino a Europa.

Dia 2: MILÃO (A)
Chegada e traslado ao hotel. Em seu tempo livre, sugerimos que você descubra a beleza da capital da Lombardia,
admirando a grandiosidade de seus edifícios elegantes, andando pelas ruas da moda ou saboreando um delicioso
cappuccino em um dos seus cafés mais tradicionais do final do século XIX e início do século XIX. século XX,
como a Zucca, a Tavegia ou a Cova. Jantar e acomodação.

Dia 3: MILÃO - LAGO DE GARDA - VENEZA (MP)
Café da manhã. Visita panorâmica onde conheceremos a parte mais destacada da cidade: Castelo Sforzesco, o
Parque Sempione, Vila Dante, Praça Cordussio, Galeria do Vittorio Emanuele, Praça da Scala, Praça do Duomo
com a catedral, etc. À continuação continuaremos pela costa sul do Lago da Garda até chegar em Sirmione, um
povoado muito famoso por suas águas termais, desde a época romana e onde se destaca, além de sua beleza natural,
as vistas de tirar o fôlego do Castelo Scaligero, sendo construído em uma posição estratégica e é ligada ao
continente por uma língua de terra. Continuação para nosso hotel na Região do Vêneto. Jantar e acomodação.

Dia 4: VENEZA (AD)

Café da manhã. Passeio panorâmico em barco pela Lagoa de Veneza, onde se encontram as ilhas mais conhecidas
do arquipélago: Santo André, o Lido, o Murano, entre outras, para chegar, navegando, ao coração de Veneza, onde
admiraremos a cúpula de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos Doges e a Piazzeta, lugar de
acesso à Praça de São Marcos. Resto do dia livre para passear por esta cidade única, construída entre 18 ilhotes. Se
desejar, poderá realizar uma excursão opcional onde, além de um romântico passeio em gôndola por seus canais
venezianos, se conhecerá o interior da Basílica de São Marcos e/ou um passeio com nosso guia local pela chamada
“a Veneza Escondida”, conhecendo os recantos mais belos desta cidade. Acomodação na Região do Vêneto.

Dia 5: VENEZA - PÁDUA - PISA - FLORENÇA (PC)
Café da manhã. Saída para Pádua para conhecer a Basílica de Santo Antonio, construída entre os séculos XIII e
XIV, maravilhosa obra da arte gótica italiana, cujo interior, além das suas excelentes obras escultóricas, se
encontram os vestígios do santo. Em seguida nos dirigiremos à Região da Emília-Romana, com almoço em rota,
para chegar a Pisa. Visita livre da Praça dos milagres e tempo livre para admirar a Torre Inclinada e a Catedral.
Continuação a Florença, capital da Toscana e berço do Renascimento e hoje em dia um dos principais centros
artísticos do mundo. Jantar e acomodação.

Dia 6: FLORENÇA (AD)
Café da manhã. Visita panorâmica: o Duomo (Catedral) de Santa Maria del Fiore, com sua maravilhosa cúpula
realizada por Brunelleschi e que serviu de modelo a Michelangelo para realizar a cúpula de São Pedro no Vaticano,
o campanário construído por Giotto, o Batistério com as famosas Portas do Paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a
Piazza Signoria com o Palácio Vecchio e seu conjunto de estátuas e chafarizes de uma grande riqueza artística, etc.
Resto do dia livre para conhecer os famosos mercados florentinos ou se desejar poderá realizar uma visita opcional
dos Museus Florentinos: o Davi e as Capelas de Médici, obras primas de Michelangelo. Acomodação.

Dia 7: FLORENÇA - ASSIS - ROMA (PC)
Café da manhã. Partida para Assis, casa de São Francisco. Tempo livre para visitar as basílicas, com os magníficos
afrescos feitos por Giotto e Cimabue e o túmulo do santo. Continue para Roma. Almoço e visita panorâmica em que
com as explicações do nosso guia local nos apresentará a história e os principais edifícios da Cidade Eterna. Vamos
passar pelas margens do Tibre, a Avenida dos Fóruns, a praça de Veneza, fora do Coliseu, o Circus Maximus, etc.
Jantar. Tempo livre ou se desejar, pode fazer uma visita opcional a Roma à noite, onde conheceremos as mais
emblemáticas fontes e praças da cidade, como a Piazza del Pantheon ou a Piazza Navona, centro intelectual e
boêmio da cidade, a Fonte de Trevi, etc. Acomodaçao.

Dia 8: ROMA (AD)
Café da manhã. Dia livre. Você pode fazer uma visita opcional aos Museus do Vaticano, a Basílica de San Pedro,
onde "La Pietà", a Capela Sistina, obra-prima da pintura universal e o lugar onde se realiza em conclave para a
eleição do novo Papa. À tarde, você pode fazer uma excursão opcional que ligará os momentos mais importantes da
história desta cidade: o interior do edifício mais representativo da Roma Imperial e o verdadeiro símbolo da cidade,
o Coliseu. Depois, visitaremos o Barrio del Trastevere, um símbolo da Roma popular, descobrindo seus cantos mais
pitorescos com a ajuda de nosso guia local, que nos permitirá entrar no cotidiano da capital italiana. Acomodaçao.

Dia 9: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI) (AD)
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, poderá fazer uma excursão onde nos dirigiremos à região de Campania,
visitando Pompéia e os magníficos resíduos arqueológicos desta cidade romana, parada no tempo pela erupção do
Vesúvio no ano 79 d.C. Breve panorâmica de Nápoles, capital da Região, e cujo centro histórico foi declarado
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO e navegaremos para a Ilha de Capri, ponto de encontro da alta
sociedade, como Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. Inclui Almoço. Acomodação.

Dia 10: ROMA (D)
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim dos
nossos serviços.

Preço por pessoa (preço base)
Início - Fim

Doble

Triple

Single

Spt 1 Pax Produto

DIAS

05/04/2019 - 25/10/2019 1610 USD 1585 USD 2110 USD

Selección Sexta-Feira

01/11/2019 - 27/03/2020 1425 USD 1400 USD 1925 USD

Selección Sexta-Feira

05/04/2019 - 25/10/2019 1500 USD 1475 USD 1915 USD

Tentación Sexta-Feira

01/11/2019 - 27/03/2020 1350 USD 1330 USD 1770 USD

Tentación Sexta-Feira

Suplementos e descontos (preço base)
Início - Fim Doble Triple Single Categoria Nome

Serviços Incluídos
Serviço Assistência Telefônica 24 HORAS
Ônibus turístico.
Guia acompanhante em espanhol
Traslados de chegada e saída do aeroporto principal.
Seguro de Assistência (Coberturas de acordo com o catálogo)
Guias Locais em espanhol nas visitas indicadas no itinerário.
Café da manhã diário, Buffet (na maioria dos hotéis) diário
Almoços e jantares indicados no itinerário
Produto: Seleção; Produto: Tentação

Notas de interesse
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR: você poderá dispor de informação complementar (gastronomia, compras,
locais de interesse, etc.) sobre os lugares a visitar deste itinerário, nesta página de Internet no item: "Informação" "Países e Cidades".

Observações

