VISITAS GUIADAS ITÁLIA
Temos uma grande variedade de passeios de quatro dias para explorar o melhor da Itália, incluindo a Sicília
com um equilíbrio perfeito entre qualidade e preço. Nossos passeios oferecem saída garantida lançamento de
pernoite em hotéis selecionados, guias locais, profissionais de turismo totalmente escoltado, bilhetes e comida.
Tours são garantidos em Inglês, Espanhol e Português.

INFORMAÇÕES ÚTEIS ANTES DE RESERVAR NOSSOS PASSEIOS
Os tours incluem:

• Transporte em ônibus Grande Turismo
• Guia acompanhante em português
• Hospedagem em hotéis de 4 estrelas ou 3 estrelas segundo escolha
• Refeições como indicado no ROTEIRO
• Entrada à área arqueológica de Pompéia SEM FILA
• Entradas aos Vaticanos e Basilica São Pedro SEM FILA
• Visitas panorâmicas mencionadas no programa com guia local
• Entradas nos locais arqueológicos durante o percurso
• Entrada à Basilica de San Marco em Veneza SEM FILA
• Visita da Gruta Azul na ilha de Capri (se indicado no ROTEIRO)

Os tours não incluem:

• Gorjetas de qualquer tipo ou extras de pessoal
• Bebidas
• Entradas monumentos ous museus, extras
• Taxa de alojamento segundo as indicaçoes de cada Camara Municipal
• Tudo que não esteja expressamente mencionado como item incluído no programa

PELOS MOTIVOS DE ORGANIZAÇÃO OS ROTEIROS DE TODOS OS
CIRCUITOS PODEM SER MODIFICADOS OU INVERTIDOS SEM
PRÉVIO AVISO
Informamos todos os clientes que os preços não incluem taxas locais das cidades.
As taxas tenderão que ser pagas em cada destino para a reception desk do hotel a chegada ou à saída como
indicado por os hotéis. Vos lembramos que as taxas variam de acordo à categoria dos hotéis. Pedimos de informar os clientes antes da saída.
Aviso Importante: em caso de perda ou dano dos fones de ouvido teremos de cobrar 55€ / dispositivo

TODOS OS PREÇOS AS TARIFAS SOM POR PESSOA
HOSPEDAGEM EM HOTEIS DA LISTA OU SIMILAR
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ÍNDICE DOS ROTEIROS
O SOLE MIO Tour 2 dias / 1 noite Roma - Roma
Roma, Nápoles, Pompéia, Sorrento, Gruta Azul, Capri, Roma

4

LE CINQUE TERRE Tour 3 dias / 2 noites La Spezia - LaSpezia
La Spezia, Cinque Terre, La Spezia

5

SAN GIOVANNI ROTONDO Tour 3 dias / 2 noites Roma - Roma
Roma, Foggia, San Giovanni Rotondo, Roma

6

TESORI D’ITALIA Tour 4 dias / 3 noites Roma - Veneza
Roma, Assis, Siena, Florença, Bolonha, Padua, Veneza.

7

ITALIA CLASSICA Tour 5 dias / 4 noites Roma - Roma
Roma, Assis, Siena, Florença, Bolonha, Padua, Veneza, Montepulciano, Roma.

9

ITALIA CLASSICA XL Tour 8 dias / 7 noites Roma - Roma
Roma, Assis, Siena, Florença, Bolonha, Padua, Veneza, Montepulciano, Roma.

11

MAGICA TOSCANA Tour 3 dias / 2 noites Roma - Florença
Roma, Montepulciano, Pienza, Montalcino, Castellina In Chianti, Siena,
Greve in Chianti, San Gimignano, Florença.

14

TOSCANA: RELAX E VINO Tour 4 dias / 3 noites Roma - Roma
Roma, Montepulciano, Pienza, Montalcino, Castellina In Chianti, Siena,
Greve in Chianti, San Gimignano, Florença, Volterra, Pisa, Roma.

16

ITALIA : COAST TO COAST Tour 10 dias / 9 noites Roma - Roma
Roma, Assis, Siena, Florença, Bolonha, Padua, Veneza, Montepulciano, Roma,
Nápoles, Pompéia, Sorrento, Capri, Roma.

18

ITALIA : COAST TO COAST XL Tour 11 dias / 10 noites Roma - Roma
Roma, Assis, Siena, Florença, Bolonha, Padua, Veneza, Montepulciano, Roma,
Nápoles, Pompéia, Sorrento, Capri, Roma.

21

ITALIA : COAST TO COAST XXL Tour 12 dias / 11 noites Roma - Roma
Roma, Assis, Siena, Florença, Bolonha, Padua, Veneza, Montepulciano, Roma,
Nápoles, Pompéia, Sorrento, Capri, Roma.

24

MERAVIGLIOSA ITALIA Tour 6 dias / 5 noites - Roma - Milão
Roma, Assis, Siena, Florença, Bolonha, Padua, Veneza, Verona, Sirmione, Como, Milão.

27

ITALIA ROMANTICA Tour 4 dias / 3 noites Roma - Milão
Roma, Veneza, Verona, Sirmione, Como, Milão.

29

ITALIA DEL NORD Tour 8 dias / 7 noites Roma - Milão
Assis, Siena, Florença, Bolonha, Padua, Veneza, Milão, Orta, Stresa, Como, Bellagio,
Varenna, Bergamo, Brescia, Sirmione, Riva Del Garda, Verona, Milão.

30

ITALIA DEI LAGHI Tour 4 dias / 3 noites Milán - Milão
Milão, Orta, Stresa, Como, Bellagio, Varenna, Bergamo, Brescia, Sirmione, Riva del Garda, Verona, Milão.

33

SICILIA BELLA Tour 7 dias / 6 noites Palermo - Catania
Palermo, Erice, Marsala, Agrigento, Noto, Siracusa, Taormina, Savoca, Forza D’Agrò, Catania.

35

LA MAGIA DEL SUD Tour 11 dias / 10 noites Roma - Catania
Roma, Nápoles, Pompéia, Capri, Palermo, Monreale, Erice, Marsala, Agrigento, Noto,
Siracusa, Taormina, Savoca, Forza D’Agrò, Catania.

37

MAGIA DEL SUD INVERNO Tour 12 dias / 11 noites Roma - Palermo
Roma, Napoli, Pompéia, Sorrento, Palermo, Monreale, Segesta, Trapani, Agrigento,
Piazza Armerina, Ragusa, Catania, Etna, Taormina, Siracusa, Noto, Palermo.

40

GRAND TOUR D’ITALIA Tour 17 dias / 16 noites Roma - Catania
Roma, Assis, Siena, Florença, Bolonha, Padua, Veneza, Montepulciano, Roma, Nápoles, Pompéia, Capri,
Palermo, Monreale, Erice, Marsala, Agrigento, Noto, Siracusa, Taormina, Savoca, Forza D’Agrò, Catania.

43
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2 dias / 1 noite

O SOLE MIO
Saída diária de Roma

Roma, Nápoles, Pompéia, Sorrento, Capri* Gruta Azul, Roma

HOTEL: MICHELANGELO 4* SORRENTO

Dia 1: Roma, Nápoles, Pompéia, Sorrento
Deixando a Auto-estrada do Sol, cruzaremos as regiões de Lazio e da Campania.
Chegando em Nápoles, depois duma breve visita panorâmica da cidade, seguiremos até Pompéia onde, após
o almoço no restaurante típico, visitaremos as escavações desta celebre cidade romana, destruida por a
erupção do Vesúvio no ano 79 dc. Continuaremos recorrendo a Costa Sorrentina até chegar em Sorrento, onde
jantaremos (não é recomendável vestuário informal) e nos alojaremos.

Dia 2: Sorrento, Capri* Gruta Azul, Roma
Após o café da manha no hotel, embarcaremos para Capri. A chegar, se as condições meteorológicas permitem, visitaremos a Gruta Azul, em barcas de remos. De volta, desde o porto de Marina Grande, se continuará
até Anacapri, pequeno centro característico de estilo mediterrânea com uma magnífica panorâmica de todo o
Golfo de Nápoles.
Parada para o almoço ligeiro e tempo livre a disposição para dar um passeio na famosa “Piazzetta” e para as
ruas características de Capri. Na tarde, retorno a Marina Grande e continuação até Roma.
* A partir de 2015/01/11 para 2016/03/31 o passeio não incluirá Capri e no dia 2, após o pequeno almoço no hotel , você terá tempo
livre para fazer compras em Sorrento. Se você quiser, você pode optar por uma visita à ilha de Capri, ou fazer uma viagem para a Costa
Amalfitana (não incluído) . Partida para Roma no período da tarde .

INCLUI
Transporte
Assistente durante o primeiro dia
Guia profissional
Fones de ouvido em Pompéia
Bilhetes de entrada sem fila
Bilhetes do Ferry
Gruta Azul (tempo permitir)
1 noite de acomodação em hotel (apartamento standard)
2 Almoços e 1 jantar
- Por razões técnicas, o passeio pode ser modificado sem prévio aviso.
- Permitido somente 1 mala por pessoa. Preço valido para no mínimo de 2 habitaçoes

SGL € 390,00
DBL € 333,00
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3 dias / 2 noites

LE CINQUE TERRE
Saída diária de La Spezia*

La Spezia, Cinque Terre, La Spezia

2 refeições

HOTEL: NH LA SPEZIA 4* LA SPEZIA

Um oásis de natureza e perfumes.
As Cinque Terre são uma das zonas mais incontaminadas do Mediterraneo e uma das áreas mais ampla na região Liguria.
Representam um reinho natural de essências selvagens que conseguiram durar até hoje em dia. Visitar as “Cinque Terre”
pescadores nos seus camino. OS visitantes poderão eligir entre uma excursão na colina ou nas aguas do mar, uma
passeios nas ruas angustas (chamadas “carruggi”) ou um passeio em barco, entre uma visita ao santuario ou uma
comida a base de pescados.
As Cinque Terre são um cenário unico ao mundo, onde a gente e a natureza vivem em harmonia desde o inicio do tempo.

Dia 1: La Spezia
Chegada por conta ao hotel. Jantar ( bebidas includa) e alojamento.

Dia 2: La Spezia
Cafe-da-manha no hotel . Saida para um passeio na região das Cinque Terre. A tarde retorno ao hotel. Jantar
no hotel e alojamento.

Dia 3: La Spezia
Cafe-da-manha no hotel. Fim dos serviços

INCLUI
2 noites no Hotel NH La Spezia 4*
2 Jantares
Cinque Terre Card que permite:
acesso e uso de viagens illimitadas nos trenes no tramo La
Spezia-Levanto e viceversa
uso dos buses ecologicos dentre das 5 aldeias
os camino pedestres e naturalisticos, assim como o acesso ao
pontos de bird watching e jardins botanicos
uso do Centro Educativo da Torre Guardiola acesso a todos
uma mapa extensica com detalhes horarios do sbarco e
resume dos produco tipicos

SGL € 388,00
DBL/ TPL € 303,00
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3 dias / 2 noites

SAN GIOVANNI ROTONDO
Saída diária de Roma

Roma, Foggia, San Giovanni Rotondo, Roma

2 refeições

HOTEL: SAN GIOVANNI ROTONDO FINI 3*

Dia 1: Roma, San Giovanni Rotondo
Saída com trem regular desde Roma Termini, chegando na estação de Foggia irão ter um motorista na vossa
espera e traslados até o hotel de São Giovanni Rotondo, uma aldeia que tornou-se popular como o refugio de
Padre Pio. Possibilidade de fazer uma parada em Monte Sant’Angelo. Hospedagem.

Dia 2: San Giovanni Rotondo
Pequeno- almoço no hotel. Dia a sua disposição para visitor São Giovanni Rotondo, onde Padre Pio morou até
a morte no Setembro. A vida de Padre Pio tornouse famosa e misteriosa ao mesmo tempo, devido a presença
do milagre do estigma. Este milagre foi reconhecido dão mesmo Papa, depois da aprovação de 3 comissões
canônicas.
Alem do milagre ter sido indicado como tal a nível canônico, o facto fica ainda <inexplicável cientificamente>.
Ao final o mesmo Papa reconheceu, oficialmente, o milagre com um decreto do Dezembro 1998 e decidiu a
fecha da beatificação para o 2 Maio 1999. Milhões de pessoas participaram no 26 Fevereiro 2002 a missa
publica em São Pedro para a sua canonizacão. Em São Giovanni Rotondo pode admirar a cripta e o santuário
de Santa Maria delle Grazie. Durante a sua vida, dedicada inteiramente ao cumprimentos dos ditames cristianos, fundou o “ Grupo de Oração” e um moderno hospital nomeado “Casa Sollievo della Sofferenza”. Padre Pio,
assim como o apostolo Paulo, posicionou a santa cruz acima da sua própria vida e do seu apostolato.
Sem vaidades, típicas do mundo, e apaixonado por a vida de Jesus, confirmouse com a Sua entidade, oferecendo-se, a sua vida, a salvação do mundo. Alojamento no hotel.

Dia 3: San Giovanni Rotondo, Roma
Pequeno almoço no hotel. Traslado em privado para Foggia e saída para Roma. Fim dos serviços.

INCLUI
2 noites em São Giovanni Rotondo
Transfer Foggia / São Giovanni Rotondo / Foggia
Trem alta velocidade Roma/Foggia – Foggia/Roma

SGL € 468,00
DBL /TPL € 331,00
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Tour 4 dias / 3 noites

TESORI D’ITALIA
Saída diária de Roma

Roma, Assis, Siena, Florença, Bolonha, Padua, Veneza

3 refeições

HOTÉIS: MEDITERRANEO 4* FLORENÇA
DELFINO (MESTRE) 4* VENEZA

Dia 1: Roma, Assis, Siena, Florença
Saída pela manhã às 7:15 hora do Hotel Diana com ônibus Grande Turismo em direcção a Assis. Chegada e
tempo livre para poder visitar esta pequena cidade, cercada de muralhas de inconfundível aspecto medieval.
Aconselhamos a visita da famosa Basílica de São Francisco, com as magistrais obras de Giotto e Cimabue.
(Tempo livre para o almoço, não incluído). Percorrendo a estrada que liga a Itália de norte a sul, chegaremos
em Siena. Monumental e totalmente medieval, cercada de enormes muralhas, é conhecida por ter uma das
praças mais belas do mundo: Piazza del Campo, onde se celebra o “Palio delle Contrade”. Continuaremos
nossa viagem até Florença. Chegada, recepção no hotel, jantar e hospedagem.

Dia 2: Florença
Café–da–manhã no hotel e visita desta estupenda cidade onde se manifesta o talento italiano em todo seu
esplendor. O centro da cidade, com o Campanário, o Baptistério e a Catedral constituem um conjunto extraordinário de mármores brancos, verdes e rosados, com os quais se verifica a transição da arte de Florença do
medieval ao Renascimento. Visita ao Duomo de Santa Maria del Fiore, símbolo da riqueza e do poder de
Florença durante os séculos XIII e XIV, com a Cúpula de Brunelleschi que entra em contraste com a silhueta do
Campanário projetado e iniciado por Giotto, o Batistério, construção romana famosa pelas suas portas de
Bronze (entre elas a Porta do Paraíso, assim denominada por Michelangelo), Piazza della Signoria, o Palácio
Antigo, edifício gótico de aspecto austero e, por fim, a Igreja de Santa Croce que se localiza em uma das praças
mais antigas da cidade. Almoço em um tipico restaurant toscano de Santa Croce. Tarde livre e oportunidade
de fazer a visita de Pisa opcional. Pequena cidade que conseguiu conservar numerosas provas do seu passado
grandioso de antiga República Marinaia e de cidade universitária.
Visita externa da Praça do Campo, conhecida também como “Campo dos Milagres”, onde se encontram o
Duomo, a Torre inclinada e Retorno a Florença. Hospedagem.

Dia 3: Florença, Bolonha, Padua, Veneza
Café–da–manhã no hotel e pela manhã saída em direcção a Bolonha. Chegada nesta cidade rica de elegantes
monumentos e famosa por seus 40 km de pórticos. Iniciando pela Praça Malpighi, chegaremos na Piazza del
Nettuno e Piazza Maggiore, o coração da cidade. Cercada por belos monumentos medievais e renascentistas,
estas praças são o centro da vida urbana, onde se pode admirar a fonte de Nettuno, o Edifício Comunale, o
Palazzo de Re Renzo e da Podesta e a Basílica de São Petronio que originalmente era maior que a primeira
basílica de São Pedro em Roma. Continuação da viagem e visita da cidade de Pádua com sua simbólica
Basílica de Santo Antônio de Pádua. Pela tarde chegada em Veneza, cidade das gôndolas, enriquecida por
suas obras de arte nascidas da fusão das culturas do oriente e do ocidente. Jantar e hospedagem.

Dia 4: Veneza
Café–da–manhã no hotel e término dos nossos serviços.
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PARTIDAS 2017
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junnho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

02 16
06
13 17
03 10 17 24
01 06 08 13 15 20 22 27 29
03 05 10 12 17 19 24 26
01 03 08 10 15 17 22 24 29 31
05 07 12 14 19 21 26 28
02 04 09 11 16 18 23 25 30
02 07 09 14 16 21 23 28

NOTAS
PREÇO POR PESSOA
ALOJAMENTO GRATUITO PARA CRIANÇAS ATÉ AOS 6 ANOS
COMPARTINDO O QUARTO COM OS PAIS
NÃO INCLUI IMPUESTO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO, A PAGAR NO HOTEL
BEBIDAS NÃO INCLUÍDAS

DBL / TPL € 623,00
Sup SGL € 216,00
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Tour 5 dias / 4 noites

ITALIA CLASSICA
Saída diária de Roma

Roma, Assis, Siena, Florença, Bolonha, Padua, Veneza,
Montepulciano, Roma

4 refeições

HOTÉIS: MEDITERRANEO 4* FLORENÇA
DELFINO (MESTRE) 4* VENEZA

Dia 1: Roma, Assis, Siena, Florença
Saída pela manhã às 7:15 horas do hotel Diana com ônibus Grande Turismo em direcção a Assis. Chegada e
tempo livre para poder visitar esta pequena cidade, cercada de muralhas de inconfundível aspecto medieval.
Aconselhamos a visita da famosa Basílica de São Francisco, com as magistrais obras de Giotto e Cimabue.
(Tempo livre para o almoço, não incluído). Percorrendo a estrada que liga a Itália de norte a sul, chegaremos
em Siena. Monumental e totalmente medieval, cercada de enormes muralhas, é conhecida por ter uma das
praças mais belas do mundo: Piazza del Campo, onde se celebra o “Palio delle Contrade”. Continuaremos
nossa viagem até Florença. Chegada, recepção no hotel, jantar e hospedagem.

Dia 2: Florença
Café–da–manhã no hotel e visita desta estupenda cidade onde se manifesta o talento italiano em todo seu
esplendor. O centro da cidade, com o Campanário, o Baptistério e a Catedral constituem um conjunto extraordinário de mármores brancos, verdes e rosados, com os quais se verifica a transição da arte de Florença do
medieval ao Renascimento. Visita ao Duomo de Santa Maria del Fiore, símbolo da riqueza e do poder de
Florença durante os séculos XIII e XIV, com a Cúpula de Brunelleschi que entra em contraste com a silhueta do
Campanário projetado e iniciado por Giotto, o Batistério, construção romana famosa pelas suas portas de
Bronze (entre elas a Porta do Paraíso, assim denominada por Michelangelo), Piazza della Signoria, o Palácio
Antigo, edifício gótico de aspecto austero e, por fim, a Igreja de Santa Croce que se localiza em uma das praças
mais antigas da cidade. Almoço em um tipico restaurant toscano de Santa Croce. Tarde livre e oportunidade
de fazer a visita de Pisa opcional. Pequena cidade que conseguiu conservar numerosas provas do seu passado
grandioso de antiga República Marinaia e de cidade universitária. Visita externa da Praça do Campo, conhecida também como “Campo dos Milagres”, onde se encontram o Duomo, a Torre inclinada e Retorno a Florença.
Hospedagem.

Dia 3: Florença, Bolonha, Padua, Veneza
Café–da–manhã no hotel e pela manhã saída em direcção a Bolonha. Chegada nesta cidade rica de elegantes
monumentos e famosa por seus 40 km de pórticos. Iniciando pela Praça Malpighi, chegaremos na Piazza del
Nettuno e Piazza Maggiore, o coração da cidade. Cercada por belos monumentos medievais e renascentistas,
estas praças são o centro da vida urbana, onde se pode admirar a fonte de Nettuno, o Edifício Comunale, o
Palazzo de Re Renzo e da Podesta e a Basílica de São Petronio que originalmente era maior que a primeira
basílica de São Pedro em Roma. Continuação da viagem e visita da cidade de Pádua com sua simbólica
Basílica de Santo Antônio de Pádua. Pela tarde chegada em Veneza, cidade das gôndolas, enriquecida por
suas obras de arte nascidas da fusão das culturas do oriente e do ocidente. Jantar e hospedagem.
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Dia 4: Veneza
Café da manha no hotel e traslado em barco privado até Praça San Marco para efectuar a visita da cidade que
inclue: Praça San Marco, a Basílica visita interior, Palácio Ducal, símbolo da gloria e do poder de Veneza, sé dos
Duques, do governo e da corte de justiça, que se une ao Palácio dos Prisioneiros através da Ponte dos Suspiros,
onde esteve detido o Casanova. Tarde livre. Jantar e pernoite no Hotel.

Dia 5: Veneza, Montepulciano, Roma
Café da manha. Saída em ônibus de Piazzale Roma até a região dos vinhos da “Val di Chiana”, em Toscana.
Zona caracterizada por suaves colinas e vales, vinhedos, entre os quais se elevam igrejas românicas e povos
antigos. Visitaremos uma autentica aldeia de interesse seja histórico que artístico: Montepulciano. Preciosa
aldeia medieval conhecida por seu vinho “nobile”, tinto de fama internacional que se pode comprar nas bodegas e tabernas da cidade. Para os amantes do vinho e da música jazz, em julho se celebra o Jazz & Wine Festi-

PARTIDAS 2017
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junnho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

02 16
06
13 27
03 10 17 24
01 06 08 13 15 20 22 27 29
03 05 10 12 17 19 24 26
01 03 08 10 15 17 22 24 29 31
05 07 12 14 19 21 26 28
02 04 09 11 16 18 23 25 30
02 07 09 14 16 21 23 28

NOTAS
PREÇO POR PESSOA
ALOJAMENTO GRATUITO PARA CRIANÇAS ATÉ AOS
6 ANOS COMPARTINDO O QUARTO COM OS PAIS
NÃO INCLUI IMPUESTO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO,
A PAGAR NO HOTEL
BEBIDAS NÃO INCLUÍDAS

DBL / TPL € 645,00
Sup SGL € 227,00
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Tour 8 dias / 7 noites

ITALIA CLASSICA XL
Saída diária de Roma

Roma, Assis, Siena, Florença, Bolonha, Padua,
Veneza, Montepulciano, Roma

4 refeições

HOTÉIS: MEDITERRANEO 4* FLORENÇA
DELFINO (MESTRE) 4* VENEZA
SANTA COSTANZA - ROME GARDEN 3* ROMA

Dia 1: Roma
Recepção no aeroporto e traslado (INCLUÍDO!) ao hotel. Chegada ao hotel e hospedagem.

Dia 2: Roma, Assis, Siena, Florença
Saída pela manhã às 07:15 horas com ônibus Grande Turismo em direcção a Assis. Chegada e tempo livre para
poder visitar esta pequena cidade, cercada de muralhas de inconfundível aspecto medieval. Aconselhamos a
visita da famosa Basílica de São Francisco, com as magistrais obras de Giotto e Cimabue. (Tempo livre para o
almoço, não incluído). Percorrendo a estrada que liga a Itália de norte a sul, chegaremos em Siena. Monumental e totalmente medieval, cercada de enormes muralhas, é conhecida por ter uma das praças mais belas do
mundo: Piazza del Campo, onde se celebra o “Palio delle Contrade”. Continuaremos nossa viagem até
Florença. Chegada, recepção no hotel, jantar e hospedagem.

Dia 3: Florença
Café da manhã no hotel e visita desta estupenda cidade onde se manifesta o talento italiano em todo seu
esplendor. O centro da cidade, com o Campanário, o Baptistério e a Catedral constituem um conjunto extraordinário de mármores brancos, verdes e rosados, com os quais se verifica a transição da arte de Florença do
medieval ao Renascimento. Visita ao Duomo de Santa Maria del Fiore, símbolo da riqueza e do poder de
Florença durante os séculos XIII e XIV, com a Cúpula de Brunelleschi que entra em contraste com a silhueta do
Campanário projetado e iniciado por Giotto, o Batistério, construção romana famosa pelas suas portas de
Bronze (entre elas a Porta do Paraíso, assim denominada por Michelangelo), Piazza della Signoria, o Palácio
Antigo, edifício gótico de aspecto austero e, por fim, a Igreja de Santa Croce que se localiza em uma das praças
mais antigas da cidade. Almoço em um tipico restaurant toscano de Santa Croce. Tarde livre e oportunidade
de fazer a visita de Pisa opcional. Pequena cidade que conseguiu conservar numerosas provas do seu passado
grandioso de antiga República Marinaia e de cidade universitária.
Visita externa da Praça do Campo, conhecida também como “Campo dos Milagres”, onde se encontram o
Duomo, a Torre inclinada e Retorno a Florença. Hospedagem.

Dia 4: Florença, Bolonha, Padua, Veneza
Café–da–manhã no hotel e pela manhã saída em direcção a Bolonha. Chegada nesta cidade rica de elegantes
monumentos e famosa por seus 40 km de pórticos. Iniciando pela Praça Malpighi, chegaremos na Piazza del
Nettuno e Piazza Maggiore, o coração da cidade. Cercada por belos monumentos medievais e renascentistas,
estas praças são o centro da vida urbana, onde se pode admirar a fonte de Nettuno, o Edifício Comunale, o
Palazzo de Re Renzo e da Podesta e a Basílica de São Petronio que originalmente era maior que a primeira
basílica de São Pedro em Roma Continuação da viagem e visita da cidade de Pádua com sua simbólica Basílica
de Santo Antônio de Pádua. Pela tarde chegada em Veneza, cidade das gôndolas, enriquecida por suas obras
de arte nascidas da fusão das culturas do oriente e do ocidente. Jantar e hospedagem.
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Dia 5: Veneza
Café da manha no hotel e traslado em barco privado até Praça San Marco para efectuar a visita da cidade que
inclue: Praça San Marco, a Basílica visita interior, Palácio Ducal, símbolo da gloria e do poder de Veneza, sé dos
Duques, do governo e da corte de justiça, que se une ao Palácio dos Prisioneiros através da Ponte dos Suspiros,
onde esteve detido o Casanova. Tarde livre. Jantar e pernoite no Hotel.

Dia 6: Veneza, Montepulciano (região dos vinhos)
Café da manha. Saída em ônibus de Piazzale Roma até a região dos vinhos da “Val di Chiana”, em Toscana.
Zona caracterizada por suaves colinas e vales, vinhedos, entre os quais se elevam igrejas românicas e povos
antigos. Visitaremos uma autentica aldeia de interesse seja histórico que artístico: Montepulciano. Preciosa
aldeia medieval conhecida por seu vinho “nobile”, tinto de fama internacional que se pode comprar nas bodegas e tabernas da cidade. Para os amantes do vinho e da música jazz, em Julho se celebra o Jazz & Wine Festival. Degustação livre do vinho e tempo para shopping. À tarde chegada em Roma e pernoite no hotel.

Dia 7: Roma
Café–da–manhã no hotel, pela manhã saída às 7:50/8:00 am para a visita os Museus do Vaticano, Capela
Sistina e Basílica de São Pedro (tour regular n°3) sem fila com guia local. Tarde livre. Durante a estada em
Roma há a possibilidade de realizarem–se visitas opcionais. Hospedagem no hotel.

Dia 8: Roma
Café–da–manhã no hotel e traslado (INCLUÍDO) ao aeroporto. Término dos nossos serviços.
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PARTIDAS 2017
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

01 15
05
12 26
02 09 16 23 30
05 07 12 14 19 21 26 28
02 04 09 11 16 18 23 25 30
02 07 09 14 16 21 23 28 30
04 06 11 13 18 20 25 27
01 03 08 10 15 17 22 24 29
01 06 08 13 15 20 22 27 29

NOTAS
TODOS OS PREÇOS SÃO POR PESSOA
ALOJAMENTO GRATUITO PARA CRIANÇAS ATÉ
PARTICIPAÇÃO EM 6 ANOS QUARTO COM OS PAIS
IMPOSTO MUNICIPAL NÃO INCLUÍDOS: SER PAGAS DIRETAMENTE NO HOTEL
BEBIDAS NÃO INCLUÍDAS NO REFEIÇÕES
NEW YEAR JANTAR NÃO INCLUI
TRANSFER IN / OUT DE ROMA INCLUÍDO
VISITA BASÍLICA ST.MARK PULAR A LINHA
MUSEUS DO VATICANO TOUR, CAPELA SISTINA E BASÍLICA DE SÃO PEDRO
(NOSSA EXCLUSIVA "SKIP THE LINE" TOUR!)

DBL / TPL € 969,00
Sup SGL € 391,00
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Tour 3 dias / 2 noites

MAGICA TOSCANA
Saída de Roma

Roma, Montepulciano, Pienza, Montalcino, Castellina In Chianti,
Siena, Greve in Chianti, San Gimignano, Florença

3 refeições

HOTEL: VILLA CASALECCHI
CASTELLINA IN CHIANTI (SIENA)

Dia 1: Roma, Montepulciano, Pienza, Montalcino, Castellina In Chianti
Às 07:15h, encontro com guia para saída de Roma em ônibus de luxo. Você viajará pelas províncias de Lazio,
Umbria e Toscana até a cidade de Montepulciano, um tesouro medieval rico em história e arte. Conhecida pelo
seu vinho "nobile", que pode ser comprado em casas de vinho por toda cidade, Montepulciano também é a
anfitriã do Festival Anual do Jazz e Vinho em Julho. Passaremos algumas horas na cidade para conhecer seu
ritmo próprio, desfruteo da degustação de vinhos em várias lojas, aproveiteo o tempo de lazer para fazer compras e almoçar (não incluso). Seguiremos a viagem pela bela cidade de Pienza, considerada a jóia da região
do Vale do Rio Orcia. Teremos tempo livre para explorar esta pequena e bonita cidade, que foi planejada pelo
Papa Pio II, o papa humanista, para ser a cidade ideal renascentista.
Na parte da tarde chegaremos em Montalcino, cidade montanhosa que dá nome tanto à região, quanto aos
seus vinhos. Aqui, teremos a oportunidade de caminhar ao redor das muralhas da fortaleza, onde bravos
soldados da República de Siena tiveram sua última batalha contra Florença durante as batalhas medievais.
Na enoteca La Fortezza poderemos apreciar o vinho Brunello di Montalcino e Pecorino, e fazer degustação de
alguns tipos de queijos. Continuaremos nosso viajem atè Castellina in Chianti aldeia na área da Toscana
central famosa em todo o mundo pela beleza das paisagens, e para a produção de vinho.
Vamos ficar em um lindo hotel, Villa Casalecchi ,em um ambiente relaxante, onde você pode relaxar à sombra
dos jardins , ou dar um mergulho na piscina. Jantar e pernoite.

Dia 2: Siena, Greve in Chianti, Castellina In Chianti
Após o café da manhã começa nossa aventura pela Toscana. Ao chegar à bela cidade de Siena, faremos uma
caminhada pelas suas ruas medievais, admireo os palácios esplêndidos e sua gloriosa Piazza del Campo, uma
das mais belas praças do mundo, bem como o local da famosa corrida de cavalos de 600 anos de idade,
chamada "Il Palio." Em seguida, partiremos para as colinas de Chianti, desfruteo uma vista de belas florestas,
fileiras de vinhas e aldeias medievais. A bela cidade de Greve é famosa por sua praça de forma triangular e por
ser a casa do famoso marinheiro chamado Verrazzano. Aproveitaremos o tempo de lazer para visitar as boutiques locais e bancas de mercado, antes de visitar o Castello di Verrazzano, onde poderemos fazer uma visita
guiada pelos jardins do castelo e conhecer as históricas cavernas de envelhecimento de vinhos. Faremos uma
degustação guiada de alguns dos melhores vinhos, bem como um almoço com especialidades gastronômicas
preparadas com ingredientes crus direito da fazenda e outros produtores toscanos locais. Após o almoço,
passaremos a tarde na cidade medieval nas proximidades de San Gimignano, onde poderemos passear no
centro da cidade considerada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Experimentaremos uma selecção de
doces medievais, como o RICCIARELLI (biscoitos ricos) e panforte (bolo úmido e suntuoso de frutas).
Exploraremos a cidade antes de voltar para Villa Casalecchi para jantar e pernoite.

Dia 3: Castellina In Chianti, Florença
Após o café da manhã desfrutaremos de um passeio relaxante a Florença, onde nossa viagem chegará ao fim.
Possibidade de agregar noites adicionais em Floreça e seguir a viagem para o norte.
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PARTIDAS 2017
Maio
Junio
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

22
19
10 24
21
04 18
02 16

NOTAS
TODOS OS PREÇOS SÃO POR PESSOA
IMPOSTO MUNICIPAL HABITAÇÃO NÃO INSERIDO
VOCÊ SÃO PAGOS DIRETAMENTE NO HOTEL
BEBIDAS NÃO INCLUÍDAS NO REFEIÇÕES
VINHO E QUEIJO DE PROVA PECORINO NA ENOTECA LA FORTEZZA
CASTELLO DI VERRAZZANO, VISITAR O CASTELO JARDINS E HISTÓRICA ADEGA DE
ENVELHECIMENTO. DEGUSTAÇÃO DE VINHOS E ALMOÇO COM ESPECIALIDADES.

DBL / TPL € 927,00
Sup SGL € 98,00
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Tour 4 dias / 3 noites

TOSCANA: RELAX & VINO
Saída de Roma

Roma, Montepulciano, Pienza, Montalcino, Castellina In Chianti,
Siena, Greve in Chianti, San Gimignano, Florença, Volterra, Pisa, Roma

4 refeições

HOTEL: VILLA CASALECCHI
CASTELLINA IN CHIANTI (SIENA)

Dia 1: Roma, Montepulciano, Pienza, Montalcino, Castellina In Chianti
Às 07:15h, encontro com guia para saída de Roma em ônibus de luxo.
Você viajará pelas províncias de Lazio, Umbria e Toscana até a cidade de Montepulciano, um tesouro medieval
rico em história e arte. Conhecida pelo seu vinho "nobile", que pode ser comprado em casas de vinho por toda
cidade, Montepulciano também é a anfitriã do Festival Anual do Jazz e Vinho em Julho.
Passaremos algumas horas na cidade para conhecer seu ritmo próprio, desfruteo da degustação de vinhos em
várias lojas, aproveiteo o tempo de lazer para fazer compras e almoçar (não incluso).
Seguiremos a viagem pela bela cidade de Pienza, considerada a jóia da região do Vale do Rio Orcia. Teremos
tempo livre para explorar esta pequena e bonita cidade, que foi planejada pelo Papa Pio II, o papa humanista,
para ser a cidade ideal renascentista.
Na parte da tarde chegaremos em Montalcino, cidade montanhosa que dá nome tanto à região, quanto aos
seus vinhos. Aqui, teremos a oportunidade de caminhar ao redor das muralhas da fortaleza, onde bravos
soldados da República de Siena tiveram sua última batalha contra Florença durante as batalhas medievais.
Na enoteca La Fortezza poderemos apreciar o vinho Brunello di Montalcino e Pecorino, e fazer degustação de
alguns tipos de queijos.
Continuaremos nosso viajem atè Castellina in Chianti aldeia na área da Toscana central famosa em todo o
mundo pela beleza das paisagens, e para a produção de vinho.

Dia 2: Siena, Greve in Chianti, Castellina In Chianti
Após o café da manhã começa nossa aventura pela Toscana. Ao chegar à bela cidade de Siena, faremos uma
caminhada pelas suas ruas medievais, admireo os palácios esplêndidos e sua gloriosa Piazza del Campo, uma
das mais belas praças do mundo, bem como o local da famosa corrida de cavalos de 600 anos de idade,
chamada "Il Palio." Em seguida, partiremos para as colinas de Chianti, desfruteo uma vista de belas florestas,
fileiras de vinhas e aldeias medievais. A bela cidade de Greve é famosa por sua praça de forma triangular e por
ser a casa do famoso marinheiro chamado Verrazzano. Aproveitaremos o tempo de lazer para visitar as boutiques locais e bancas de mercado, antes de visitar o Castello di Verrazzano, onde poderemos fazer uma visita
guiada pelos jardins do castelo e conhecer as históricas cavernas de envelhecimento de vinhos. Faremos uma
degustação guiada de alguns dos melhores vinhos, bem como um almoço com especialidades gastronômicas
preparadas com ingredientes crus direito da fazenda e outros produtores toscanos locais. Após o almoço,
passaremos a tarde na cidade medieval nas proximidades de San Gimignano, onde poderemos passear no
centro da cidade considerada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Experimentaremos uma selecção de
doces medievais, como o RICCIARELLI (biscoitos ricos) e panforte (bolo úmido e suntuoso de frutas). Exploraremos a cidade antes de voltar para Villa Casalecchi para jantar e pernoite.
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Dia 3: Florença, Castellina in Chianti
Após o café da manhã desfrutaremos de um passeio relaxante a Florença, onde teremos tempo livre para
explorar o "berço da Renascença." Com base na origem etrusca-romana, a cidade floresceu na Idade Média
como uma "comuna" livre e foi aperfeiçoada pelo renascimento. Você ficará fascinado por seus inúmeros
monumentos, igrejas e edifícios, assim como o Santa Maria del Fiore, mais comumente referido como o
Duomo. Nesta visita, poderá se surpreender com a sua cúpula magnífica construída por Filippo Brunelleschi.
Atravessaremos uma pequena praça para ver a torre do campanário (em parte projetada por Giotto) e do
batistério, com suas portas de bronze que Michelangelo denominou de "Porta do Paraíso." No coração da
cidade, veremos a Piazza della Signoria, Palazzo della Signoria (também conhecido como Palazzo Vecchio), e
a Basílica de Santa Croce. À tarde passearemos pelas ruas de Florença antes de retornar a Villa Casalecchi.
Jantar e pernoite.

Dia 4: Castellina in Chianti, Volterra, Pisa, Roma
Após café da manhã, saída para Volterra, uma cidade toscana fascinante conhecida pelo seu alabastro - a
pedra translúcida usada durante séculos para criar vasos, luminárias e outras obras de arte. Deixeo Volterra,
chegaremos a Pisa, onde poderemos explorar a Piazza dei Miracoli, a Torre Inclinada de Pisa (visita exterior), o
Batistério (visita exterior), e outros monumentos importantes. Poderemos fazer uma agradável caminhada
até a Piazza dei Cavalieri, onde poderemos admirar a histórica Scuola Normale, uma das universidades mais
famosas do mundo. Passaremos algum tempo nesta pitoresca cidade antes de retornar a Roma, onde nossa
viagem chegará ao fim.

PARTIDAS 2017
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

22
19
10 24
21
04 18
02 16

NOTAS
PREÇO POR PESSOA
IMPOSTO MUNICIPAL HABITAÇÃO NÃO INSERIDO
BEBIDAS INCLUYDAS VISITE O MELHOR DA TOSCANA !
VINHO E QUEIJO PECORINO DEGUSTAÇÃO NA ENOTECA LA FORTEZZA
CASTELLO DI VERRAZZANO, A VISITA DOS JARDINS DO CASTELO
E HISTÓRICAS CAVES DE ENVELHECIMENTO.
DEGUSTAÇÃO DE VINHOS E ALMOÇO COM ESPECIALIDADES GASTRONÓMICAS.

DBL / TPL € 1.234,00
Sup SGL € 143,00
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Tour 10 dias / 9 noites

ITALIA COAST TO COAST
Saída de Roma

Roma, Assisi, Siena, Florença, Bolonha, Padua, Veneza,
Montepulciano, Roma, Nápoles, Pompéia, Sorrento, Capri*, Roma

7 refeições*

HOTÉIS: MEDITERRANEO 4* FLORENÇA
DELFINO (MESTRE) 4* VENEZA
ROME GARDEN 3* - SANTA COSTANZA 3* ROMA
MICHELANGELO 4* SORRENTO

Dia 1: Roma
Chegada no hotel por conta dos clientes com dia livre. Hospedagem.

Dia 2: Roma, Assis, Siena, Florença
Saída pela manhã às 07:15 horas com ônibus Grande Turismo em direcção a Assis. Chegada e tempo livre para
poder visitar esta pequena cidade, cercada de muralhas de inconfundível aspecto medieval. Aconselhamos a
visita da famosa Basílica de São Francisco, com as magistrais obras de Giotto e Cimabue. (Tempo livre para o
almoço, não incluído). Percorrendo a estrada que liga a Itália de norte a sul, chegaremos em Siena. Monumental e totalmente medieval, cercada de enormes muralhas, é conhecida por ter uma das praças mais belas do
mundo: Piazza del Campo, onde se celebra o “Palio delle Contrade”. Continuaremos nossa viagem até
Florença. Chegada, recepção no hotel, jantar e hospedagem.

Dia 3: Florença
Café–da–manhã no hotel e visita desta estupenda cidade onde se manifesta o talento italiano em todo seu
esplendor. O centro da cidade, com o Campanário, o Baptistério e a Catedral constituem um conjunto extraordinário de mármores brancos, verdes e rosados, com os quais se verifica a transição da arte de Florença do
medieval ao Renascimento. Visita ao Duomo de Santa Maria del Fiore, símbolo da riqueza e do poder de
Florença durante os séculos XIII e XIV, com a Cúpula de Brunelleschi que entra em contraste com a silhueta do
Campanário projetado e iniciado por Giotto, o Batistério, construção romana famosa pelas suas portas de
Bronze (entre elas a Porta do Paraíso, assim denominada por Michelangelo), Piazza della Signoria, o Palácio
Antigo, edifício gótico de aspecto austero e, por fim, a Igreja de Santa Croce que se localiza em uma das praças
mais antigas da cidade. Almoço em um tipico restaurant toscano de Santa Croce. Tarde livre e oportunidade
de fazer a visita de Pisa opcional. Pequena cidade que conseguiu conservar numerosas provas do seu passado
grandioso de antiga República Marinaia e de cidade universitária.
Visita externa da Praça do Campo, conhecida também como “Campo dos Milagres”, onde se encontram o
Duomo, a Torre inclinada e Retorno a Florença. Hospedagem.

Dia 4: Florença, Bolonha, Padua, Veneza
Café–da–manhã no hotel e pela manhã saída em direcção a Bolonha. Chegada nesta cidade rica de elegantes
monumentos e famosa por seus 40 km de pórticos. Iniciando pela Praça Malpighi, chegaremos na Piazza del
Nettuno e Piazza Maggiore, o coração da cidade. Cercada por belos monumentos medievais e renascentistas,
estas praças são o centro da vida urbana, onde se pode admirar a fonte de Nettuno, o Edifício Comunale, o
Palazzo de Re Renzo e da Podesta e a Basílica de São Petronio que originalmente era maior que a primeira
basílica de São Pedro em Roma Continuação da viagem e visita da cidade de Pádua com sua simbólica Basílica
de Santo Antônio de Pádua. Pela tarde chegada em Veneza, cidade das gôndolas, enriquecida por suas obras
de arte nascidas da fusão das culturas do oriente e do ocidente. Jantar e hospedagem.
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Dia 5: Veneza
Café da manha no hotel e traslado em barco privado até Praça San Marco para efectuar a visita da cidade que
inclue: Praça San Marco, a Basílica visita interior, Palácio Ducal, símbolo da gloria e do poder de Veneza, sé dos
Duques, do governo e da corte de justiça, que se une ao Palácio dos Prisioneiros através da Ponte dos Suspiros,
onde esteve detido o Casanova. Tarde livre. Jantar e pernoite no Hotel.

Dia 6: Veneza, Montepulciano (região dos vinhos), Roma
Café da manha. Saída em ônibus de Piazzale Roma até a região dos vinhos da “Val di Chiana”, em Toscana.
Zona caracterizada por suaves colinas e vales, vinhedos, entre os quais se elevam igrejas românicas e povos
antigos. Visitaremos uma autentica aldeia de interesse seja histórico que artístico: Montepulciano. Preciosa
aldeia medieval conhecida por seu vinho “nobile”, tinto de fama internacional que se pode comprar nas bodegas e tabernas da cidade. Para os amantes do vinho e da música jazz, em Julho se celebra o Jazz & Wine Festival. Degustação livre do vinho e tempo para shopping. À tarde chegada em Roma e pernoite no hotel.

Dia 7: Roma
Café–da–manhã no hotel, pela manhã saída às 7:50/8:00 am para a visita os Museus do Vaticano, Capela
Sistina e Basílica de São Pedro (tour regular n°3) sem fila com guia local. Tarde livre. Durante a estada em
Roma há a possibilidade de realizarem–se visitas opcionais. Hospedagem no hotel.

Dia 8: Roma, Nápoles, Pompéia, Sorrento
Café–da–manhã no hotel. Pela manhã às 07:00 saída em ônibus em direcção ao sul percorrendo a “Estrada do
Sol” passando pelas regiões de Lazio e Campanha. Chegada em Nápoles com uma breve visita panorâmica
dentro do ônibus. Continuação para Pompéia onde se almoça e se visitam as ruínas desta cidade romana
destruida pela erupção do Vesúvio em 79 d.C. Percorrendo a estreita e sinuosa estrada que circunda a península de onde se avistam verdes colinas repletas de oliveiras, laranjeiras e limoeiros chegaremos em Sorrento.
Jantar e hospedagem.

Dia 9: Sorrento, Capri*, Roma
Café–da–manhã no hotel e traslado ao Porto de Sorrento para embarcar com destino a Capri, cidade gera
grande fascinação por seu relevo acidentado, seu clima ameno e a variedade da sua exuberante vegetação.
Na chegada embarque na Marina Grande para visitar a Gruta Azul (se as condições climáticas permitirem).
Volta à Marina Grande e traslado a Capri ou a Anacapri para o almoço. Tempo livre e pela tarde traslado ao
Porto para o retorno. Continuação em ônibus em direcção a Roma. Chegada em Roma e hospedam no hotel.

Dia 10: Roma
Café–da–manhã no hotel. Término dos nossos serviços.
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*De 2016/01/11 a 2017/03/31, 30 de setembro 02 de outubro NÃO incluem passeio de Capri e o nono dia, após o pequeno
almoço no hotel, você vai descobrir parágrafo lazer Sorrento ou compras. Se você quiser, você pode optar por uma visita
à ilha de Capri, ou fazer uma viagem para a Costa Amalfitana (Não incluído). Considere também estes dias têm Refeições
Isso 6 estão incluídos (n.º 7 Refeições encontrado normalmente na alta temporada) Partida para Roma no período da
tarde. No décimo dia, após o pequeno almoço no hotel, voltará a Roma. onde terminará nossos serviços.

PARTIDAS 2017
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

01 15
05
12 26
02 09 16 23 30
05 07 12 14 19 21 26 28
02 04 09 11 16 18 23 25 30
02 07 09 14 16 21 23 28 30
04 06 11 13 18 20 25 27
01 03 08 10 15 17 22 24 29
01 06 08 12 15 20 22 27 29

NOTAS
PREÇO POR PESSOA
MPUESTO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO NO INCLUYDO
BEBIDAS NÃO INCLUÍDAS
VISITA: BASÍLICA DE SÃO MARCOS COM ENTRADA SEM FILA
VISITA MUSEUS DO VATICANO, CAPELA SISTINA
E BASÍLICA DE SÃO PEDRO (ENTRADA EXCLUSIVA SEM FILA)
VISITA POMPÉIA COM ENTRADA EXCLUSIVA SEM FILA!
VISITA À GRUTA AZUL EM CAPRI*

DBL / TPL € 1.457,00
Sup SGL € 530,00
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Tour 11 dias / 10 noites

ITALIA COAST TO COAST XL
Saída de Roma

Roma, Assis, Siena, Florença, Bolonha, Padua, Veneza,
Montepulciano, Roma, Nápoles, Pompéia, Sorrento, Capri*, Roma.

8 refeições*

HOTÉIS: MEDITERRANEO 4* FLORENÇA
DELFINO (MESTRE) 4* VENEZA
ROME GARDEN 3*- SANTA COSTANZA 3* ROMA
MICHELANGELO 4* SORRENTO

Dia 1: Roma
Chegada no hotel por conta dos clientes com dia livre. Hospedagem.

Dia 2: Roma, Assis, Siena, Florença
Saída pela manhã às 7:15 horas com ônibus Grande Turismo em direcção a Assis. Chegada e tempo livre para
poder visitar esta pequena cidade, cercada de muralhas de inconfundível aspecto medieval. Aconselhamos a
visita da famosa Basílica de São Francisco, com as magistrais obras de Giotto e Cimabue. (Tempo livre para o
almoço, não incluído). Percorrendo a estrada que liga a Itália de norte a sul, chegaremos em Siena. Monumental e totalmente medieval, cercada de enormes muralhas, é conhecida por ter uma das praças mais belas do
mundo: Piazza del Campo, onde se celebra o “Palio delle Contrade”. Continuaremos nossa viagem até
Florença. Chegada, recepção no hotel, jantar e hospedagem.

Dia 3: Florença
Café–da–manhã no hotel e visita desta estupenda cidade onde se manifesta o talento italiano em todo seu
esplendor. O centro da cidade, com o Campanário, o Baptistério e a Catedral constituem um conjunto extraordinário de mármores brancos, verdes e rosados, com os quais se verifica a transição da arte de Florença do
medieval ao Renascimento. Visita ao Duomo de Santa Maria del Fiore, símbolo da riqueza e do poder de
Florença durante os séculos XIII e XIV, com a Cúpula de Brunelleschi que entra em contraste com a silhueta do
Campanário projetado e iniciado por Giotto, o Batistério, construção romana famosa pelas suas portas de
Bronze (entre elas a Porta do Paraíso, assim denominada por Michelangelo), Piazza della Signoria, o Palácio
Antigo, edifício gótico de aspecto austero e, por fim, a Igreja de Santa Croce que se localiza em uma das praças
mais antigas da cidade. Almoço em um tipico restaurant toscano de Santa Croce. Tarde livre e oportunidade
de fazer a visita de Pisa opcional. Pequena cidade que conseguiu conservar numerosas provas do seu passado
grandioso de antiga República Marinaia e de cidade universitária. Visita externa da Praça do Campo, conhecida também como “Campo dos Milagres”, onde se encontram o Duomo, a Torre inclinada e Retorno a Florença.
Hospedagem.

Dia 4: Florença, Bolonha, Padua, Veneza
Café–da–manhã no hotel e pela manhã saída em direcção a Bolonha. Chegada nesta cidade rica de elegantes
monumentos e famosa por seus 40 km de pórticos. Iniciando pela Praça Malpighi, chegaremos na Piazza del
Nettuno e Piazza Maggiore, o coração da cidade. Cercada por belos monumentos medievais e renascentistas,
estas praças são o centro da vida urbana, onde se pode admirar a fonte de Nettuno, o Edifício Comunale, o
Palazzo de Re Renzo e da Podesta e a Basílica de São Petronio que originalmente era maior que a primeira
basílica de São Pedro em Roma. Continuação da viagem e visita da cidade de Pádua com sua simbólica
Basílica de Santo Antônio de Pádua. Pela tarde chegada em Veneza, cidade das gôndolas, enriquecida por
suas obras de arte nascidas da fusão das culturas do oriente e do ocidente. Jantar e hospedagem.
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Dia 5: Veneza
Café da manha no hotel e traslado em barco privado até Praça San Marco para efectuar a visita da cidade que
inclue: Praça San Marco, a Basílica visita interior, Palácio Ducal, símbolo da gloria e do poder de Veneza, sé dos
Duques, do governo e da corte de justiça, que se une ao Palácio dos Prisioneiros através da Ponte dos Suspiros,
onde esteve detido o Casanova. Tarde livre. Jantar e pernoite no Hotel.

Dia 6: Veneza, Montepulciano (egião dos vinhos), Roma
Roma Café da manha. Saída em ônibus de Piazzale Roma até a região dos vinhos da “Val di Chiana”, em Toscana. Zona caracterizada por suaves colinas e vales, vinhedos, entre os quais se elevam igrejas românicas e
povos antigos. Visitaremos uma autentica aldeia de interesse seja histórico que artístico: Montepulciano.
Preciosa aldeia medieval conhecida por seu vinho “nobile”, tinto de fama internacional que se pode comprar
nas bodegas e tabernas da cidade. Para os amantes do vinho e da música jazz, em Julho se celebra o Jazz &
Wine Festival. Degustação livre do vinho e tempo para shopping. À tarde chegada em Roma e hospedagem no
Hotel.

Dia 7: Roma
Café–da–manhã no hotel, pela manhã saída às 7:50/8:00 am para a visita os Museus do Vaticano, Capela
Sistina e Basílica de São Pedro (tour regular n°3) sem fila com guia local. Tarde livre. Durante a estada em
Roma há a possibilidade de realizarem–se visitas opcionais. Hospedagem no hotel.

Dia 8: Roma, Nápoles, Pompéia, Sorrento
Café–da–manhã no hotel. Pela manhã às 7:00 saída em ônibus em direcção ao sul percorrendo a “Estrada do
Sol” passando pelas regiões de Lazio e Campanha. Chegada em Nápoles com uma breve visita panorâmica
dentro do ônibus. Continuação para Pompéia onde se almoça e se visitam as ruínas desta cidade romana
destruida pela erupção do Vesúvio em 79 d.C. Percorrendo a estreita e sinuosa estrada que circunda a península de onde se avistam verdes colinas repletas de oliveiras, laranjeiras e limoei ros chegaremos em Sorrento.
Jantar e hospedagem.

Dia 9: Sorrento, Capri*, Sorrento
Café–da–manhã no hotel e traslado ao Porto de Sorrento para embarcar com destino a Capri, cidade gera
grande fascinação por seu relevo acidentado, seu clima ameno e a variedade da sua exuberante vegetação.
Na chegada visita a Gruta Azul (se as condições climáticas permitirem). Traslado a Capri ou a Anacapri para o
almoço. Tempo livre para caminhar pelas ruazinhas e conhecer a “Piazzetta”. Pela tarde regresso a Sorrento.
Jantar e hospedam no hotel.
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Dia 10: Sorrento, Roma
Café–da–manhã no hotel. Tempo livre. Pela tarde regresso em direcção a Roma. Chegada em Roma e hospedagem no hotel.

Dia 11: Roma
Café–da–manhã no hotel. Término dos nossos serviços.

* De 2016/01/11 a 26/03/2017, o passeio não incluirá Capri.Il dia 9, após o pequeno almoço no hotel , tempo livre para
descobrir Sorrento ou compras. Se você quiser, você pode optar por uma visita à ilha de Capri (não incluído) . Jantar no
hotel ( código de vestimenta : casacos para homens) e durante a noite. Observe também que as refeições estão incluídas
apenas 6 (7 refeições , geralmente em alta temporada) . Passe o dia 10 em Sorrento, após o pequeno almoço no hotel,
você terá tempo para fazer compras ou para desfrutar de um bom limoncello . Alternativamente, você pode optar por
uma curta excursão na costa de Amalfi (não incluído). Na parte da tarde, por volta de 16:00, partida para Roma. Check-in
no hotel e hospedagem. No dia 11, em Roma, após o pequeno almoço no hotel que vai acabar os nossos serviços

PARTIDAS 2017
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

01 15
05
12 26
02 09 16 23 30
05 07 12 14 19 21 26 28
02 04 09 11 16 18 23 25 30
02 07 09 14 16 21 23 28 30
04 06 11 13 18 20 25 27
01 03 08 10 15 17 22 24 29
01 06 08 13 15 20 22 27 29

NOTAS
PREÇO POR PESSOA
MPUESTO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO NO INCLUYDO
BEBIDAS NÃO INCLUÍDAS
VISITA: BASÍLICA DE SÃO MARCOS COM ENTRADA SEM FILA
VISITA MUSEUS DO VATICANO, CAPELA SISTINA
E BASÍLICA DE SÃO PEDRO (ENTRADA EXCLUSIVA SEM FILA)
VISITA POMPÉIA COM ENTRADA EXCLUSIVA SEM FILA!
VISITA À GRUTA AZUL EM CAPRI

DBL / TPL € 1.492,00
Sup SGL € 530,00
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Tour 12 dias / 11 noites

ITALIA COAST TO COAST XXL

9 refeições

HOTÉIS: MEDITERRANEO 4* FLORENÇA
DELFINO (MESTRE) 4* VENEZA
Roma, Assis, Siena, Florença, Bolonha, Padua, Veneza,
ROME GARDEN 3*- SANTA COSTANZA 3* ROMA
Montepulciano, Roma, Nápoles, Pompéia, Sorrento, Capri*, Roma VILLA MARIA 3* SORRENTO LA BOUGAINVILLE 3* CAPRI
Saída de Roma

Dia 1: Roma
Recepção no aeroporto e traslado (INCLUÍDO!) ao hotel. Chegada ao hotel e hospedagem.

Dia 2: Roma, Assis, Siena, Florença
Saída pela manhã às 7:15 horas com ônibus Grande Turismo em direcção a Assis. Chegada e tempo livre para
poder visitar esta pequena cidade, cercada de muralhas de inconfundível aspecto medieval. Aconselhamos a
visita da famosa Basílica de São Francisco, com as magistrais obras de Giotto e Cimabue. (Tempo livre para o
almoço, não incluído). Percorrendo a estrada que liga a Itália de norte a sul, chegaremos em Siena. Monumental e totalmente medieval, cercada de enormes muralhas, é conhecida por ter uma das praças mais belas do
mundo: Piazza del Campo, onde se celebra o “Palio delle Contrade”. Continuaremos nossa viagem até
Florença. Chegada, recepção no hotel, jantar e hospedagem.

Dia 3: Florença
Café–da–manhã no hotel e visita desta estupenda cidade onde se manifesta o talento italiano em todo seu
esplendor. O centro da cidade, com o Campanário, o Baptistério e a Catedral constituem um conjunto extraordinário de mármores brancos, verdes e rosados, com os quais se verifica a transição da arte de Florença do
medieval ao Renascimento. Visita ao Duomo de Santa Maria del Fiore, símbolo da riqueza e do poder de
Florença durante os séculos XIII e XIV, com a Cúpula de Brunelleschi que entra em contraste com a silhueta do
Campanário projetado e iniciado por Giotto, o Batistério, construção romana famosa pelas suas portas de
Bronze (entre elas a Porta do Paraíso, assim denominada por Michelangelo), Piazza della Signoria, o Palácio
Antigo, edifício gótico de aspecto austero e, por fim, a Igreja de Santa Croce que se localiza em uma das praças
mais antigas da cidade. Almoço em um tipico restaurant toscano de Santa Croce. Tarde livre e oportunidade
de fazer a visita de Pisa opcional. Pequena cidade que conseguiu conservar numerosas provas do seu passado
grandioso de antiga República Marinaia e de cidade universitária. Visita externa da Praça do Campo, conhecida também como “Campo dos Milagres”, onde se encontram o Duomo, a Torre inclinada e Retorno a Florença.
Hospedagem.

Dia 4: Florença, Bolonha, Padua, Veneza
Café–da–manhã no hotel e pela manhã saída em direcção a Bolonha. Chegada nesta cidade rica de elegantes
monumentos e famosa por seus 40 km de pórticos. Iniciando pela Praça Malpighi, chegaremos na Piazza del
Nettuno e Piazza Maggiore, o coração da cidade. Cercada por belos monumentos medievais e renascentistas,
estas praças são o centro da vida urbana, onde se pode admirar a fonte de Nettuno, o Edifício Comunale, o
Palazzo de Re Renzo e da Podesta e a Basílica de São Petronio que originalmente era maior que a primeira
basílica de São Pedro em Roma. Continuação da viagem e visita da cidade de Pádua com sua simbólica
Basílica de Santo Antônio de Pádua. Pela tarde chegada em Veneza, cidade das gôndolas, enriquecida por
suas obras de arte nascidas da fusão das culturas do oriente e do ocidente. Jantar e hospedagem.
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Dia 5: Veneza
Café da manha no hotel e traslado em barco privado até Praça San Marco para efectuar a visita da cidade que
inclue: Praça San Marco, a Basílica visita interior, Palácio Ducal, símbolo da gloria e do poder de Veneza, sé dos
Duques, do governo e da corte de justiça, que se une ao Palácio dos Prisioneiros através da Ponte dos Suspiros,
onde esteve detido o Casanova. Tarde livre. Jantar e pernoite no Hotel.

Dia 6: Veneza, Montepulciano (região dos vinhos), Roma
Café da manha. Saída em ônibus de Piazzale Roma até a região dos vinhos da "Val di Chiana”, em Toscana.
Zona caracterizada por suaves colinas e vales, vinhedos, entre os quais se elevam igrejas românicas e povos
antigos. Visitaremos uma autentica aldeia de interesse seja histórico que artístico: Montepulciano. Preciosa
aldeia medieval conhecida por seu vinho “nobile”, tinto de fama internacional que se pode comprar nas bodegas e tabernas da cidade. Para os amantes do vinho e da música jazz, em Julho se celebra o Jazz & Wine Festival. Degustação livre do vinho e tempo para shopping. À tarde chegada em Roma e per– noite no hotel.

Dia 7: Roma
Café–da–manhã no hotel, pela manhã saída às 7:50/8:00 am para a visita os Museus do Vaticano, Capela
Sistina e Basílica de São Pedro (tour regular n°3) sem fila com guia local. Tarde livre. Durante a estada em
Roma há a possibilidade de realizarem–se visitas opcionais. Hospedagem no hotel.

Dia 8: Roma, Nápoles, Pompéia, Sorrento
Café–da–manhã no hotel. Pela manhã às 07:00 saída em ônibus em direcção ao sul percorrendo a “Estrada do
Sol” passando pelas regiões de Lazio e Campanha. Chegada em Nápoles com uma breve visita panorâmica
dentro do ônibus. Continuação para Pompéia onde se almoça e se visitam as ruínas desta cidade romana
destruida pela erupção do Vesúvio em 79 d.C. Percorrendo a estreita e sinuosa estrada que circunda a península de onde se avistam verdes colinas repletas de oliveiras, laranjeiras e limoeiros chegaremos em Sorrento.
Jantar e hospedagem.

Dia 9: Sorrento
Café–da–manhã no hotel.Tempo livre. Pela tarde cena e hospedagem no hotel.

Dia 10: Sorrento, Capri
Café–da–manhã no hotel e traslado ao Porto de Sorrento para embarcar com destino a Capri, cidade gera
grande fascinação por seu relevo acidentado, seu clima ameno e a variedade da sua exuberante vegetação.
Na chegada visita a Gruta Azul (se as condições climáticas permitirem). Traslado a Capri ou a Anacapri para o
almoço. Tempo livre para caminhar pelas ruazinhas e conhecer a “Piazzetta”. Pela tarde hospedam no hotel.
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Dia 11: Capri, Roma
Café–da–manhã no hotel. Tempo livre. Pela tarde regresso em direcção a Roma. Chegada em Roma e hospedagem no hotel.

Dia 12: Roma
Café–da–manhã no hotel. Término dos nossos serviços.

PARTIDAS 2017
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

26
02 09 16 23 30
05 07 12 14 19 21 26 28
02 04 09 11 16 18 23 25 30
02 07 09 14 16 21 23 28 30
04 06 11 13 18 20 25 27
01 03 08 10 15 17 22 24 29
01 06 08 13 15 20 22 27 29

NOTAS
PREÇO POR PESSOA
MPUESTO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO NO INCLUYDO
BEBIDAS NÃO INCLUÍDAS
VISITA: BASÍLICA DE SÃO MARCOS COM ENTRADA SEM FILA
VISITA MUSEUS DO VATICANO,
CAPELA SISTINA E BASÍLICA DE SÃO PEDRO (ENTRADA EXCLUSIVA SEM FILA)
VISITA POMPÉIA COM ENTRADA EXCLUSIVA SEM FILA!
VISITA À GRUTA AZUL EM CAPRI

DBL / TPL € 1.736,00
Sup SGL € 632,00
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Tour 6 dias / 5 noites

MERAVIGLIOSA ITALIA

5 refeições

Saída de Roma

HOTÉIS: MEDITERRANEO 4* FLORENÇA
CARLTON G. CANAL 4* VENEZA
HOTEL CRUISE 4* COMO

Roma, Assis, Siena, Florença, Bolonha, Padua,
Veneza, Verona, Sirmione, Como, Milão

Dia 1: Roma, Assis, Siena, Florença
Saída pela manhã às 07:15 horas do hotel Massimo D’Azeglio com ônibus Grande Turismo em direcção a Assis.
Chegada e tempo livre para poder visitar esta pequena cidade, cercada de muralhas de inconfundível aspecto
medieval. Aconselhamos a visita da famosa Basílica de São Francisco, com as magistrais obras de Giotto e
Cimabue. (Tempo livre para o almoço, não incluído). Percorrendo a estrada que liga a Itália de norte a sul,
chegaremos em Siena. Monumental e totalmente medieval, cercada de enormes muralhas, é conhecida por ter
uma das praças mais belas do mundo: Piazza del Campo, onde se celebra o “Palio delle Contrade”.
Continuaremos nossa viagem até Florença. Chegada, recepção no hotel, jantar e hospedagem.

Dia 2: Florença
Café–da–manhã no hotel e visita desta estupenda cidade onde se manifesta o talento italiano em todo seu
esplendor. O centro da cidade, com o Campanário, o Baptistério e a Catedral constituem um conjunto extraordinário de mármores brancos, verdes e rosados, com os quais se verifica a transição da arte de Florença do
medieval ao Renascimento. Visita ao Duomo de Santa Maria del Fiore, símbolo da riqueza e do poder de
Florença durante os séculos XIII e XIV, com a Cúpula de Brunelleschi que entra em contraste com a silhueta do
Campanário projetado e iniciado por Giotto, o Batistério, construção romana famosa pelas suas portas de
Bronze (entre elas a Porta do Paraíso, assim denominada por Michelangelo), Piazza della Signoria, o Palácio
Antigo, edifício gótico de aspecto austero e, por fim, a Igreja de Santa Croce que se localiza em uma das praças
mais antigas da cidade. Almoço em um tipico restaurant toscano de Santa Croce. Tarde livre e oportunidade
de fazer a visita de Pisa opcional. Pequena cidade que conseguiu conservar numerosas provas do seu passado
grandioso de antiga República Marinaia e de cidade universitária.
Visita externa da Praça do Campo, conhecida também como “Campo dos Milagres”, onde se encontram o
Duomo, a Torre inclinada e Retorno a Florença. Hospedagem.

Dia 3: Florença, Bolonha, Padua, Veneza
Café-da-manhã no hotel e pela manhã saída em direcção a Bolonha. Chegada nesta cidade rica de elegantes
monumentos e famosa por seus 40 km de pórticos. Iniciando pela Praça Malpighi, chegaremos na Piazza del
Nettuno e Piazza Maggiore, o coração da cidade. Cercada por belos monumentos medievais e renascentistas,
estas praças são o centro da vida urbana, onde se pode admirar a fonte de Nettuno, o Edifício Comunale, o
Palazzo de Re Renzo e da Podesta e a Basílica de São Petronio que originalmente era maior que a primeira
basílica de São Pedro em Roma.
Continuação da viagem e visita da cidade de Pádua com sua simbólica Basílica de Santo Antônio de Pádua.
Pela tarde chegada em Veneza, cidade das gôndolas, enriquecida por suas obras de arte nascidas da fusão das
culturas do oriente e do ocidente. Jantar e hospedagem no hotel.
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Dia 4: Veneza
Café da manha no hotel e traslado em barco privado até Praça San Marco para efectuar a visita da cidade que
inclue: Praça San Marco, a Basílica visita interior, Palácio Ducal, símbolo da gloria e do poder de Veneza, sé dos
Duques, do governo e da corte de justiça, que se une ao Palácio dos Prisioneiros através da Ponte dos Suspiros,
onde esteve detido o Casanova. Tarde livre. Jantar e pernoite no Hotel.

Dia 5: Veneza, Verona, Sirmione, Como
Café-da-manha no hotel e saido para a famosa cidade de Romeo e Julieta, Verona. Um passeio por o casco
histórico onde descubirão a estrutura medieval, os palacios renascentistas, assim como a fortaleza onde a
cidade se abriga; a mistura entre arte e historia vos encantará. Continuaremos para Sirmione, onde esta a
Lagoa de garda, a lagoa maior da Italia; Aproveitem da região, cheia de vegetação, como limoeiros, oleanderas e magnolias. Chegaremos a margem de Sirmione, o castelo a as ruínas.
Mais tarde chegaremos em Como. Tempo livre para visitor Como, uma das maís lindas cidade italianas. Apos
a visita seguida ao hotel. Jantar e alojamento.

Dia 6: Como, Milão
Café-da-manha no hotel e saida rumo a Milão. O tour termina na estação central.

PARTIDAS 2017
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

06 13 20 27
03 17 24
01 08 15 22 29
05 12 19 26
02 09 16 23 30
07 14 21

NOTAS
PREÇO POR PESSOA
MPUESTO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO NO INCLUYDO
BEBIDAS NÃO INCLUÍDAS
VISITA: BASÍLICA DE SÃO MARCOS COM ENTRADA SEM FILA

DBL / TPL € 1.257,00
Sup SGL € 459,00
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Tour 4 Dias / 3 Noites

ITALIA ROMANTICA

3 refeições

Saída de Veneza

HOTÉIS: CARLTON G. CANAL 4* VENEZA
HOTEL CRUISE 4* COMO

Veneza, Verona, Sirmione, Como, Milão

Dia 1: Veneza
Chegada no hotel de Veneza por conta dos clientes com dia livre para visitar la cidade das gôndolas, enriquecida por suas obras de arte nascidas da fusão das culturas do oriente e do ocidente.
Jantar e hospedagem no hotel.

Dia 2: Veneza
Café da manha no hotel e traslado em barco privado até Praça San Marco para efectuar a visita da cidade que
inclue: Praça San Marco, a Basílica visita interior, Palácio Ducal, símbolo da gloria e do poder de Veneza, sé dos
Duques, do governo e da corte de justiça, que se une ao Palácio dos Prisioneiros através da Ponte dos Suspiros,
onde esteve detido o Casanova. Tarde livre. Jantar e pernoite no Hotel.

Dia 3: Veneza, Verona, Sirmione, Como
Café-da-manha no hotel e saido para a famosa cidade de Romeo e Julieta, Verona. Um passeio por o casco
histórico onde descubirão a estrutura medieval, os palacios renascentistas, assim como a fortaleza onde a
cidade se abriga; a mistura entre arte e historia vos encantará. Continuaremos para Sirmione, onde esta a
Lagoa de garda,a lagoa maior da Italia; Aproveitem da região, cheia de vegetação, como limoeiros, oleanderas e magnolias. Chegaremos a margem de Sirmione, o castelo a as ruínas.
Mais tarde chegaremos em Como. Tempo livre para visitor Como, uma das maís lindas cidade italianas. Apos
a visita seguida ao hotel. Jantar e alojamento.

Dia 4: Como, Milão
Café-da-manha no hotel e saida rumo a Milão. O tour termina na estação central.

PARTIDAS 2017
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

08 15 22 29
05 19 26
03 10 17 24
07 14 21 28
04 11 18 25
02 09 16 23

NOTAS
PREÇO POR PESSOA
MPUESTO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO NO INCLUYDO
BEBIDAS NÃO INCLUÍDAS
VISITA: BASÍLICA DE SÃO MARCOS COM ENTRADA SEM FILA

DBL / TPL € 772,00
Sup SGL € 245,00
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Tour 8 dia / 7 noites

ITALIA DEL NORD

3 refeições

Saída de Roma

HOTÉIS: MEDITERRANEO 4* FLORENÇA
CARLTON G. CANAL 4* VENEZA
NH TOURING 4* MILÁN CRUISE 4* COMO
NH BRESCIA * BRESCIA MONTRESOR PALACE 4* VERONA

Roma, Assis, Siena, Florença, Bolonha, Padua, Veneza, Milão,
Orta, Stresa, Como, Bellagio, Varenna, Bergamo, Brescia,
Sirmione, Riva del Garda, Verona, Milão

Dia 1: Roma, Assis, Siena, Florença
Saída as 7.15 am de o hotel Massimo D’Azeglio em autocarro Grande Turismo até Assis. Chegada e tempo livre
para poder visitar esta pequena cidade, rodeada de muralhas de inconfundível aspecto medieval. Aconselhamos a visita da famosa Basílica de San Francisco, com as obras maestras de Giotto e Cimabue. (Tempo livre
para o almoço, não incluído ). Recorrendo a auto–estrada que liga de norte a sul a Península Italiana, chegaremos a Siena. Monumental e totalmente medieval, rodeada de poderosas muralhas, é conhecida por ter uma
das praças mais lindas do mundo: Piazza del Campo, lugar de celebração do “Palio delle Contrade”. Continuaremos nossa viajem até Florença. Chegada, recepção no hotel, jantar e alojamento.

Dia 2: Florença
Café–da–manhã no hotel e visita desta estupenda cidade onde se manifesta o talento italiano em todo seu
esplendor. O centro da cidade, com o Campanário, o Baptistério e a Catedral constituem um conjunto extraordinário de mármores brancos, verdes e rosados, com os quais se verifica a transição da arte de Florença do
medieval ao Renascimento. Visita ao Duomo de Santa Maria del Fiore, símbolo da riqueza e do poder de
Florença durante os séculos XIII e XIV, com a Cúpula de Brunelleschi que entra em contraste com a silhueta do
Campanário projetado e iniciado por Giotto, o Batistério, construção romana famosa pelas suas portas de
Bronze (entre elas a Porta do Paraíso, assim denominada por Michelangelo), Piazza della Signoria, o Palácio
Antigo, edifício gótico de aspecto austero e, por fim, a Igreja de Santa Croce que se localiza em uma das praças
mais antigas da cidade. Almoço em um tipico restaurant toscano de Santa Croce. Tarde livre e oportunidade
de fazer a visita de Pisa opcional. Pequena cidade que conseguiu conservar numerosas provas do seu passado
grandioso de antiga República Marinaia e de cidade universitária.
Visita externa da Praça do Campo, conhecida também como “Campo dos Milagres”, onde se encontram o
Duomo, a Torre inclinada e Retorno a Florença. Hospedagem.

Dia 3: Florença, Bolonha, Padua, Veneza
Café da manha no hotel e por a manha saída até Bolonha. Chegada a esta cidade rica de elegantes monumentos e famosa por seus 40 km de portões e pórticos. Começando por Praça Malpighi, chegaremos a Piazza del
Nettuno e Piazza Maggiore, o coração da cidade. Rodeada por lindos monumentos medievais e renascentistas
estas das praças pedonais são um epicentro da vida urbana: a Fonte Nettuno, Palazzo Comunale, Palazzo de
Re Renzo e de Podesta e a Basílica de San Petronio que originariamente ia a ser maior que a primeira basílica
de San Pedro em Roma. Continuação da viajem e visita da cidade de Padua com a sua simbólica Basílica de
San Antonio. Á tarde chegada em Veneza, cidade das gôndolas, enriquecida por a suas obras de arte nascidas
por a fusão das culturas de oriente e ocidente. Jantar e alojamento no hotel.
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Dia 4: Veneza, Milão*
Café da manha no hotel e saída até Milão. Chegada em Milão e dia livre. Alojamento.
*de Veneza a Milão até 5 pax o traslado será’ efectuado de trem.

Dia 5: Milão, Lago de Orta, Stresa, Como
Saida as 8.30 horas desde o NH Touring em Milão rumo a lagoa de Orta, uma pequena e charmosa lagoa
ubicada na zona Norte–este da região Piemonte. Parada na aldeia Orta San Giulio e breve visita da cidade. A
seguir, por barco visitaremos a ilha de San Giulio, frente da mesma aldeia: uma joia da lagoa, completamente
ocupada por o Mosterio Mater Ecclesie, famoso por suas procuras nos livros antigos.
Após a visita, barco de retorno até Orta e saida em bus para Stresa, no Lago Maggiore, um dos maiores lago
da Italia. Rodeado pelas pre–Alpes, de origem glacial, a localidade fica compartida numa zona da baixa com
lieves colinas, que pertencem a provincial de Novara, e uma zona “alta” de montanhas, algumas com neve
permanente ao longo do ano. Estas caracteristicas permitem encontrar, nestas zonas, variedades de flores e
plantas tipica dum clima sub–tropical; a aldeia de Stresa, hoje em dia um resort popular e charmoso, fica ao
lado duma panoramica e frente às ilhas Borromaas. Tempo livre para o almoço.
À tarde embarque em lancha para as ilhas dos Pescatori onde se encontra um povoado de Pescadores que
moram na ilha de ruazinhas muito interessantes), visita. Continuação com barco até a ilha Bela (onde encontrase o maravilhoso Palácio BorRomau, com seu jardim encantador).
Retorno para Stresa, saida para Como. Alojamento no hotel.

Dia 6: Como, Bellagio, Varenna, Bergamo, Brescia
Café da manha. Breve visita para o centro da cidade de Como. Situada numa pequena concha, rodeada de
colinas e ao pé do monte Brunate, frente ao extremo do lago, é a cidade da indústria da seda, antiga mas
sempre actual, e do racionalismo arquitectónico italiano. O Lago de Como, dividido em três ramos, está situado atrás das praias mais celebradas da paisagem italiana. Embarque até Bellagio, situada na ponta do
promontório que divide os três ramos do Lago.
Tratase duma aldeia pitoresca caracterizada por estreitas ruas; os hotéis luxuosos e as vilas Patrícias e jardins
contribuem a formar um encantador cenário famoso em tudo o mundo; visita. Almoço livre. Por a tarde
embarque até Varenna. Recorrido ao largo da costa oriental do lago de Como continuação até Bergamo. Esta
cidade está caracterizada por uma separação entre a cidade “alta” que corresponde a cidade velha: apartada,
silencioso, antigo, e a cidade “baixa”, moderna. Passeio no centro Renascentistas da cidade.
Chegada em Brescia. Alojamento no hotel.
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Dia 7: Brescia, Sirmione, Riva Del Garda, Verona
Café da manha, continuação até o Lago de Garda, o maior dos lagos pré–alpinos e dos lagos italianos. Recorrido em ônibus por a costa Ocidental do Lago. A paisagem é muito varias: se podem encontrar cantos tranquilos e zonas selvagens frente a frente. Chegada em Sirmione. Aqui o lago de Garda oferece um cenário de luminoso esplendor, destacando nas águas azuis o verde ténue das oliveiras, que coroam os restos de uma Vila
Romana. Tour em lancha para admirar a Península de Sirmione, o castelo medieval e as ruínas da vila de
Catullo. Almoço livre. Pela tarde continuação até Riva del Garda, junto ao lago, na sua parte setentrional, esta
cidade no seu centro histórico conserva sinais da dominação Veneziana. Numerosas são as vilas e os parques.
Continuação até Verona, hospedagem em hotel.

Dia 8: Verona, Milão
Café–da–manhã, visita da cidade famosa por sua Arena e pela célebre história de Romao e Julieta. Visitaremos a famosa praça delle Erbe, centro da cidade ao tempo em que existia o foro Romano, Praça dos Senhores,
com o Edifício Municipal, o Palácio dos Tribunais, a Torre de Lamberti. Almoço livre. Retorno em Milão, término
dos serviços.

PARTIDAS 2017
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

10 17
18 22
05 19 26
10 24
07 21
11* 25
02* 09 16*

* Durante feiras em Milão um suplemento aplica-se :
€ 150,00 por pax Alojamento no centro de Milão não garantida.

NOTAS
PREÇO POR PESSOA
MPUESTO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO NO INCLUYDO
BEBIDAS NÃO INCLUÍDAS
VISITA: BASÍLICA DE SÃO MARCOS COM ENTRADA SEM FILA

DBL / TPL € 2.109,00
SGL € 2.742,00
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4 dias / 3 noites

ITALIA DEI LAGHI
Saída de Milão

Milão, Orta, Stresa, Como, Bellagio, Varenna, Bergamo,
Brescia, Sirmione, Riva del Garda, Verona, Milão

HOTELES: CRUISE 4* COMO NH BRESCIA* BRESCIA
MONTRESOR PALACE 4* VERONA

Dia 1: Milão, Orta, Stresa, Como
Saída as 8.30 horas desde o hotel NH Touring, centro de Milão até Lago de Orta. Parada na aldeia Orta San
Giulio e breve visita da cidade. A seguir, por barco visitaremos a ilha de San Giulio, frente da mesma aldeia:
uma joia da lagoa, completamente ocupada por o Mosterio Mater Ecclesie, famoso por suas procuras nos
livros antigos. Após a visita, barco de retorno até Orta e saída em bus para Stresa, no Lago Maggiore, um dos
maiores lago da Italia. Rodeado pelas pre–Alpes, de origem glacial, a localidade fica compartida numa zona
da baixa com lie– ves colinas, que pertencem a provincial de Novara, e uma zona “alta” de montanhas, algumas com neve permanente ao longo do ano. Estas caracteristicas permitem encontrar, nestas zonas, variedades de flores e plantas tipica dum clima subtropical; a aldeia de Stresa, hoje em dia um resort popular e charmoso, fica ao lado duma panoramica e frente às ilhas Borromeas.
Tempo livre para o almoço. À tarde embarque em lancha para as ilhas dos Pescatori onde se encontra um
povoado de pescadores que moram na ilha de ruazinhas muito interessantes), visita.
Continuação com barco até a ilha Bela (onde encontra–se o maravilho– so Palácio Borromeu, com seu jardim
encantador). Retorno para Stresa, saída para Como. Alojamento no hotel.

Dia 2: Como, Bellagio, Varenna, Bergamo, Brescia
Café–da–manhã. Breve visita ao centro da cidade de Como. Situada em meio a um círculo de montanhas aos
pés do monte Brunate e de frente ao lago, é a cidade da indústria da seda, antiga mas sempre atual, exemplo
do racionalismo arquitectónico italiano. O lago de Como, dividido em três vertentes, está situado atrás das
praias mais célebres da Itália. Embarque até Bellagio, localizada no pico de um monte que divide duas das três
vertentes do lago. Tratase de uma pequena aldeia pitoresca caracterizada por ruazinhas estreitas; os luxuosos
hotéis; as mansões patrícias e os jardins contribuem a criar um encantador cenário famoso em todo o mundo;
visita. Almoço livre. Pela tarde embarque até Varenna.
Percurso ao longo da costa oriental do Lago de Como e continuação até Bergamo. Esta cidade está caracterizada por uma separação entre a cidade "alta" que corresponde à cidade velha: distante, silenciosa, antiga e a
cidade "baixa", moderna. Passeio no centro Renascentista da cidade.
Chegada em Brescia. Hospedagem no hotel.
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Dia 3: Brescia, Sirmione, Riva Del Garda, Verona
Café–da–manhã, continuação até o Lago de Garda, o maior dos lagos pré–alpinos e dos lagos italianos.
Percurso com ônibus pela costa Ocidental do Lago. A paisagem é muito variada: se pode encontrar lugares
tranqüilos e zonas selvagens uma diante da outra. Chegada em Sirmione. Onde o lago de Garda oferece um
cenário que gree es– plendor, ressalteo as águas azuis e o verde das oliveiras, que coroam os restos de uma Vila
Romana. Tour em lancha para admirar a Península de Sirmione, o castelo medieval e as ruínas da villa de
Catullo. Almoço livre. Pela tarde continuação até Riva del Garda, junto ao lago, na sua parte setentrional, esta
cidade no seu centro histórico conserva sinais da dominação Veneziana. Numerosas são as vilas e os parques.
Continuação até Verona, hospedagem em hotel.

Dia 4: Verona, Milão
Café–da–manhã, visita da cidade famosa por sua Arena e pela célebre história de Romeo e Julieta. Visitaremos a famosa praça de Erbe, centro da cidade ao tempo em que existia o foro Romano, Praça dos Senhores,
com o Edifício Municipal, o Palácio dos Tribunais, a Torre de Lamberti. Almoço livre.
Retorno em Milão, término dos serviços.

PARTIDAS 2017
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

14 21
05 12 26
09 23 30
14 28
11 25
15 29
06 13 20

NOTAS
PREÇO POR PESSOA
NÃO INCLUI IMPUESTO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO, A PAGAR NO HOTEL
BEBIDAS NÃO INCLUÍDAS NAS REFEIÇOES
PROSECCO DEGUSTAÇÃO

DBL / TPL € 945,00
SGL € 1.057,00
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Tour 7 dias / 6 noites

SICILIA BELLA
Saída de Palermo

Palermo, Monreale, Erice, Marsala, Agrigento, Noto,
Siracusa, Taormina, Savoca, Forza d’Agrò, Catania

6 refeições

HOTÉIS: MERCURE 4* PALERMO
DELLA VALLE 4* AGRIGENTO
PARC HOTELS ITALIA 4* ZONA TAORMINA
IL PRINCIPE 4* CATANIA

Dia 1: Palermo
Chegada por conta dos clientes no hotel em Palermo. Jantar e hospedagem.

Dia 2: Palermo
Café–da–manha no hotel. De manha saida para Monreale e visita da famosa catedral com seus mosaicos
assim com o claustro benedectino. Visitaremos a seguir a capital Siciliana, que inclui a Cappella palatina no
Palazzo Real e aproveitarão dum tour panoramico da cidade. Regresso a Palermo.
Tarde livre, cena e alojamento no hotel.

Dia 3: Palermo, Erice, Marsala, Agrigento
Café-da-manhã. Saída em direcção a Erice, localizada a 750 metros acima do nível do mar e conservada pelas
suas altas muralhas de proteção construidas no século VI a.C.. Continuação até MARSALA. Tempo livre para
visitar a localidade marítima famosa pela produção de vinho. Segremos pasando por Mazara del Vallo,
próxima da África e porto de pescadores conhecido na Itália que se encontra no canal da Sicilia. Prosseguimento até Agrigento. Visita do Vale dos Templos (entradas incluídas), incluindo os Templos de Juno, da
Concórdia, de Hércules e o maior templo dórico do mundo conhecido como Templo de Júpiter (se as condições
climáticas não permitirem, visita ao Vale dos Templos pela manhã do dia 7). Jantar e hospedagem.

Dia 4: Agrigento, Noto, Siracusa, Taormina (Giardini Naxos)
Café-da-manhã. Saída em direcção a Siracusa passando por Noto, famosa por suas construções barrocas
assim como pela Catedral. Prosseguimento até Siracusa onde se realiza a visita do Complexo arqueológico
com o Anfiteatro Grego, a Orelha de Dionísio, o Teatro Romano (entradas incluídas) e à ilha de Ortigia, onde
predominam construções do barroco siciliana. Visita da Catedral, da Fonte de Artenusa, Pela tarde chegada
em Taormina. Jantar e hospedagem.
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Dia 5: Taormina (Giardini Naxos)
Café-da-manhã. Excursão ao Monte Etna, um dos vulcões mais activos do planeta e o mais alto da Europa.
Subida até 1.800 metros (se as condições meteorológicas permitirem). Retorno em Taormina e passeio pela
cidade localizada sobre um espectacular elevação do monte Tauro. Jantar e hospedagem.

Dia 6: Taormina (Giardini Naxos), Savoca and Forza D’Agrò, Catania
Após café da manhã viagem para Savoca e Forza d'Agro umas bonitas aldeias nas encostas onde Francis Ford
Coppola filmou algumas das cenas imortais da trilogia de O Padrinho. Uma visita para os amantes deste filme,
mas também, mesmo se você não é um fã, esta parada é uma maneira fascinante para visitar estas cidades do
monte sicilianos intocadas e típicas duma visão real sobre a ilha e no coração do seu povo. Uma parada para
um granita de limão no Bar Vitelli é um “must” para qualquer visitante na cidade. Ele ainda é gerido pela
família que possuía na época das filmagens e exibe uma coleção de fotos tiradas quando Francis Ford Coppola
filmou algumas cenas de O Padrinho II. Vos deixaremos tempo para explorar mais e realmente absorver a
atmosfera deste escondido canto siciliano fora das rotas turisticas. Tudo aqui é como no filme. Após a visita
sairemos para Catania. A Tarde tempo livre para explorar o centro histórico, classificado pela UNESCO, com
seus palácios barrocos e ruínas romanas. Veja Piazza Dante e a Fonte do Elefante, esculpida em rocha vulcânica. Jantar e hospedagem.

Dia 7: Catania
Café-de-manhã. Término dos nossos serviços.

PARTIDAS 2017
Maio
Junho
Agosto
Setembro
Outubro

11 25
08 22
24
07 21
05 19

NOTAS
PREÇO POR PESSOA
NÃO INCLUI IMPUESTO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO, A PAGAR NO HOTEL
BEBIDAS NÃO INCLUÍDAS
VISITE A REGIÃO SICÍLIA
A ENTRADA PARA OS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS INCLUDA
VISITE ALGUMAS ALDEIAS TÍPICAS

DBL / TPL € 1.028,00
SGL € 1.286,00
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Tour 11 dias / 10 noites

LA MAGIA DEL SUD
Saída de Roma

Roma, Nápoles, Pompéia, Sorrento, Capri*, Palermo,
Monreale, Erice, Marsala, Agrigento, Noto, Siracusa,
Taormina, Savoca, Forza D’Agrò, Catania

10 refeições

HOTÉIS: SANTA COSTANZA 3*
ROME GARDEN 3* ROME VILLA MARIA 3* SORRENTO
MERCURE 4* PALERMO DELLA VALLE 4* AGRIGENTO
PARC HOTELS ITALIA 4* TAORMINA IL PRINCIPE 4* CATANIA

Dia 1: Roma
Benvenuti a Roma! Recepção no aeroporto e traslado ao hotel. Chegada ao hotel e hospedagem

Dia 2: Roma, Nápoles, Pompéia, Sorrento
Café-da-manhã no hotel. Pela manhã às 07:00 saída em ônibus em direcção ao sul percorrendo a “Estrada do
Sol” passando pelas regiões de Lazio e Campanha. Chegada em Nápoles com uma breve visita a pé. Continuação para Pompéia onde se almoça e se visitam as ruínas desta cidade romana destruida pela erupção do
Vesúvio em 79 d.C. Percorrendo a estreita e sinuosa estrada que circunda a península de onde se avistam
verdes colinas repletas de oliveiras, laranjeiras e limoeiros chegaremos em Sorrento.
Jantar e hospedagem no hotel.

Dia 3: Sorrento, Capri, Sorrento
Café-da-manhã no hotel. Embarque para Capri e visita à Gruta Azul (se as condições climáticas permitirem).
Almoço em restaurante. Tempo livre para caminhar pelas ruazinhas e para conhecer a “Piazzetta”.
Regresso a Sorrento, jantar e hospedagem no hotel.

Dia 4: Sorrento, Palermo (alojamiento en ferry boat)
Café–da–manhã no hotel. Tempo livre. Pela tarde saída em ônibus em direcção ao Porto de Nápoles e embarque em cruzeiro (em Ferry Boat) Tirrenia/Snav com destino a Palermo.
Noite à bordo (sem Jantar e sem Café–da–manhã).

Dia 5: Palermo
Encontro com o resto dos participantes no hotel. Tempo libre e cena no hotel. Alojamento.

Dia 6: Palermo
Café–da–manha no hotel. De manha saida para Monreale e visita da famosa catedral com seus mosaicos
assim com o claustro benedectino. Visitaremos a seguir a capital Siciliana, que inclui a Cappella palatina no
Palazzo Real e aproveitarão dum tour panoramico da cidade. Regresso a Palermo.
Tarde livre, cena e alojamento no hotel.
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Dia 7: Palermo, Erice, Marsala, Agrigento
Café-da-manhã. Saída em direcção a Erice, localizada a 750 metros acima do nível do mar e conservada pelas
suas altas muralhas de proteção construidas no século VI a.C.. Continuação até MARSALA. Tempo livre para
visitar a localidade marítima famosa pela produção de vinho. Segremos pasando por Mazara del Vallo,
próxima da África e porto de pescadores conhecido na Itália que se encontra no canal da Sicilia. Prosseguimento até Agrigento. Visita do Vale dos Templos (entradas incluídas), incluindo os Templos de
Juno, da Concórdia, de Hércules e o maior templo dórico do mundo conhecido como Templo de Júpiter (se as
condições climáticas não permitirem, visita ao Vale dos Templos pela manhã do dia 8). Jantar e hospedagem.

Dia 8: Agrigento, Noto, Siracusa, Taormina (Giardini Naxos)
Café-da-manhã. Saída em direcção a Siracusa passando por Noto, famosa por suas construções barrocas
assim como pela Catedral. Prosseguimento até Siracusa onde se realiza a visita do Complexo arqueológico
com o Anfiteatro Grego, a Orelha de Dionísio, o Teatro Romano (entradas incluídas) e à ilha de Ortigia, onde
predominam construções do barroco siciliana. Visita da Catedral, da Fonte de Artenusa, Pela tarde chegada
em Taormina. Jantar e hospedagem.

Dia 9: Taormina (Giardini Naxos)
Café-da-manhã. Excursão ao Monte Etna, um dos vulcões mais activos do planeta e o mais alto da Europa.
Subida até 1.800 metros (se as condições meteorológicas permitirem). Retorno em Taormina e passeio pela
cidade localizada sobre um espectacular elevação do monte Tauro. Jantar e hospedagem.

Dia 10: Taormina (Giardini Naxos), Savoca and Forza D’Agrò, Catania
Após café da manhã viagem para Savoca e Forza d'Agro umas bonitas aldeias nas encostas onde Francis Ford
Coppola filmou algumas das cenas imortais da trilogia de O Padrinho. Uma visita para os amantes deste filme,
mas também, mesmo se você não é um fã, esta parada é uma maneira fascinante para visitar estas cidades do
monte sicilianos intocadas e típicas duma visão real sobre a ilha e no coração do seu povo. Uma parada para
um granita de limão no Bar Vitelli é um “must” para qualquer visitante na cidade. Ele ainda é gerido pela
família que possuía na época das filmagens e exibe uma coleção de fotos tiradas quando Francis Ford Coppola
filmou algumas cenas de O Padrinho II. Vos deixaremos tempo para explorar mais e realmente absorver a
atmosfera deste escondido canto siciliano fora das rotas turisticas.
Tudo aqui é como no filme. Após a visita sairemos para Catania. A Tarde tempo livre para explorar o centro
histórico, classificado pela UNESCO, com seus palácios barrocos e ruínas romanas.
Veja Piazza Dante e a Fonte do Elefante, esculpida em rocha vulcânica. Jantar no hotel e pernoite.
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Dia 11: Catania
Café-de-manhã. Término dos nossos serviços.

PARTIDAS 2017
Maio
Junho
Agosto
Setembro
Outubro

07 21
04 18
20
03 17
01 15

NOTAS
PREÇO POR PESSOA
NÃO INCLUI IMPUESTO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO, A PAGAR NO HOTEL
BEBIDAS NÃO INCLUÍDAS
VISITA DE POMPÉIA COM ENTRADA SEM FILA
VISITA A GRUTA AZUL EM CAPRI
VISITE A REGIÃO SICÍLIA
A ENTRADA PARA OS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS INCLUDA
VISITE ALGUMAS ALDEIAS TÍPICAS

DBL / TPL € 1.787,00
SGL € 2.365,00
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Tour 12 dias / 11 noites

LA MAGIA DEL SUD - INVERNO

16 refeições

Saída de Roma

HOTÉIS: BETTOJA HOTEL 4* ROMA

MICHELANGELO 4* SORRENTO
Roma, Nápoles, Pompéia, Sorrento, Palermo, Monreale,
(Erice), Segesta, Trapani, Agrigento, Piazza Armerina, Ragusa, PALAZZO SITANO 4* PALERMO DELLA VALLE 4* AGRIGENTO
EXCELSIOR GRAND HOTEL 4* CATANIA
Catania, Etna, Taormina, Siracusa, Noto, Palermo
Dia: 1 Roma
Chegada no hotel por conta dos clientes com dia livre. Hospedagem

Dia 2: Roma, Nápoles, Pompéia, Sorrento
Café–da–manhã no hotel. Pela manhã às 7:00 saída em ônibus em direcção ao sul percorrendo a “Estrada do
Sol” passando pelas regiões de Lazio e Campanha. Chegada em Nápoles com uma breve visita panorâmica
dentro do ônibus. Continuação para Pompéia onde se almoça e se visitam as ruínas desta cidade romana
destruida pela erupção do Vesúvio em 79 d.C. Percorrendo a estreita e sinuosa estrada que circunda a península de onde se avistam verdes colinas repletas de oliveiras, laranjeiras e limoei ros chegaremos em Sorrento.
Jantar e hospedagem.

Dia 3: Sorrento
Café–da–manhã no hotel. Tempo livre para visitar Sorrento e oportunidade de fazer uma visita opcional a
Capri.Jantar e hospedam no hotel.

Dia 4: Sorrento, Nápoles, Noite en barco
Café–da–manhã no hotel. Tempo livre. Pela tarde saída em ônibus em direcção ao Porto de Nápoles e embarque em cruzeiro (em Ferry Boat) Tirrenia/Snav com destino a Palermo. Noite à bordo (sem Jantar e sem
Café–da–manhã).

Dia 5: Palermo
Encontro com o resto dos participantes no hotel. Jantar. Alojamento.

Dia 6: Palermo, Monreale, Palermo
Café–da–manha no hotel. De manha saida para Monreale e visita da famosa catedral com seus mosaicos
assim com o claustro benedectino. Visitaremos a seguir a capital Siciliana, que inclui a Cappella palatina no
Palazzo Real e aproveitarão dum tour panoramico da cidade. Almoço no hotel. Tarde livre e possibilidade de
uma excursão opcional para Erice (a pagar em destino, que opera com minimo de participantes), pequena
aldeia medieval na provincia de Trapani. Jantar e alojamento no hotel.
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Dia 7: Palermo, Segesta, Trapani, Agrigento
Café–da–manha no hotel Saida para Segesta e visita do tempio dorico, rodeado por um panorama duma
unica valle. Seguiremos até as salinas de Trapani. Chegaremos em Selinunte onde poderão saborear um
almoço numa fazenda tipica incluindo um azeite caseiro. A tarde, saida para Agrigento e visita da Valle dei
Templi, onde admiraremos a maior exposição natural dos templos da altura da Magna Grecia.
Jantar e alojamento.

Dia 8: Agrigento, Piazza Armerina, Ragusa (com degustação do chocolate), Catania
Café–da–manha no hotel. Saida para Piazza Armerina, visita da Villa Romana del Casale, famosa pelos
mosaico preservados que se estende por 3500sqm. Seguiremos a viagem para Ragusa, onde almorçaremos
num restaurante tipico; à tarde, visita desta lindissima cidade baroca e degustação do chocolate tipico local.
A seguir, saida para Catania, a segunda maior cidade da Sicilia. Catania conhecida por ser rodeada por o
vulção Etna e por seus predios historicos feitos por lava. Chegada no hotel, jantar e alojamento.

Dia 9: Catania, Etna (com almoço num restaurant tipico), Taormina, Catania
Café–da–manha no hotel. Se as condições permitirem, excursão para o Monte Etna, o vulcão mais alto da
Europa (3345 mt). O ônibus nos acompanhara’ até o “Rifugio Sapienza” 1800 m. Visita dos craters dos Monte
Silvestri. Descubriremos um ambiente unico cheio de fauna e natureza. Seguiremos com o almoço numa
fazenda onde aproveitaremos dos pratos tipicos sicilianos. Chegaremos a Taormina: uma cidade lindissima e
romantica na Monte Tauro (204 mt). Tempo livre a disposição para visitar o teatro Greco com uma esplêndida
vista para o Monte Etna e o mar Ionio, aconselhamos um passeio para o centro da cidade, antes de retornar
para o nosso Hotel em Catania. Jantar e hospedagem.

Dia 10: Catania, Siracusa (com almoço num restaurant tipico), Noto, Catania
Cafe–damanha no hotele saida rumo a Siracusa, visita guiada da cidade, com seu parquet arqueologico, o
teatro Greco, Latoma del Paradiso e a Cave da orelha de Dionisio. Almoço num restaurante tipico. A tarde
continua–ção para Noto para admirar a catedral, renovadas ao long dos anos. Retorno em Catania. Jantar e
hospedagem.

Dia 11: Catania, Messina, Cefalù (com almoço num restaurant tipico), Palermo
Café–da–manha no hotel e saida para Messina para uma visita panoramica da cidade com uma vista para a
zona do mar que separa a ilha da Sicilia do resto do continente. Seguiremos para Cefalù, almoço num restaurante local, este aldeia de marineros è uma aldeia popular por sua Catedral, fundada no 1131 por Roger II.
Tempo livre a disposição para aproveitar das lojas e ruazinhas do casco historico, cheio de restaurante e
movida. Seguiremos para Palermo. Alojamento e jantar.

Dia 12: Palermo
Café–da–manha no hotel. Fim dos nossos serviços.
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PARTIDAS 2017
Janeiro
Fevereiro
Março

05 12 19 26
02 09 16 23
02 09 16 23

SUPLEMENTOS
AURICOLARES € 12 (SUP OBRIGATÓRIO)
SUPLEMENTO ENTRADAS € 69
PALERMO: CAPELA PALATINA
MONREALE: CLAUSTRO
SEGESTA: TEMPLO
AGRIGENTO: VALE DOS TEMPLOS
PIAZZA ARMERINA: VILA ROMANA DO CASALE
SIRACUSA : ÁREA ARQUEOLÓGCA

DBL / TPL € 1.758,00
SGL € 2.230,00
42

Tour 17 dias / 16 noites

GRAN TOUR D’ITALIA
Saída de Roma

Roma, Assis, Siena, Florença, Bolonha, Padua, Veneza,
Montepulciano, Roma, Nápoles, Pompéia, Sorrento,
Capri*, Palermo, Monreale, Erice, Marsala, Agrigento,
Noto, Siracusa, Taormina, Savoca, Forza D’Agrò, Catania.

14 refeições

HOTÉIS: RAFFAELLO 4*FLORENÇA
DELFINO (MESTRE) 4* VENEZA
ROME GARDEN 3* ROMA VILLA MARIA 3* SORRENTO
MERCURE 4* PALERMO DELLA VALLE 4* AGRIGENTO
PARC HOTELS ITALIA 4* TAORMINA IL PRINCIPE 4* CATANIA

Dia 1: Roma, Assis, Siena, Florença
Saída pela manhã às 7:15 horas do hotel Massimo D’azeglio com ônibus Grande Turismo em direcção a Assis.
Chegada e tempo livre para poder visitar esta pequena cidade, cercada de muralhas de inconfundível aspecto
medieval. Aconselhamos a visita da famosa Basílica de São Francisco, com as magistrais obras de Giotto e
Cimabue. (Tempo livre para o almoço, não incluído). Percorrendo a estrada que liga a Itália de norte a sul,
chegaremos em Siena. Monumental e totalmente medieval, cercada de enormes muralhas, é conhecida por ter
uma das praças mais belas do mundo: Piazza del Campo, onde se celebra o “Palio delle Contrade”. Continuaremos nossa viagem até Florença. Chegada, recepção no hotel, jantar e hospedagem.

Dia 2: Florença
Café–da–manhã no hotel e visita desta estupenda cidade onde se manifesta o talento italiano em todo seu
esplendor. O centro da cidade, com o Campanário, o Baptistério e a Catedral constituem um conjunto extraordinário de mármores brancos, verdes e rosados, com os quais se verifica a transição da arte de Florença do
medieval ao Renascimento. Visita ao Duomo de Santa Maria del Fiore, símbolo da riqueza e do poder de
Florença durante os séculos XIII e XIV, com a Cúpula de Brunelleschi que entra em contraste com a silhueta do
Campanário projetado e iniciado por Giotto, o Batistério, construção romana famosa pelas suas portas de
Bronze (entre elas a Porta do Paraíso, assim denominada por Michelangelo), Piazza della Signoria, o Palácio
Antigo, edifício gótico de aspecto austero e, por fim, a Igreja de Santa Croce que se localiza em uma das praças
mais antigas da cidade. Almoço em um tipico restaurant toscano de Santa Croce. Tarde livre e oportunidade
de fazer a visita de Pisa opcional. Pequena cidade que conseguiu conservar numerosas provas do seu passado
grandioso de antiga República Marinaia e de cidade universitária.
Visita externa da Praça do Campo, conhecida também como “Campo dos Milagres”, onde se encontram o
Duomo, a Torre inclinada e Retorno a Florença. Hospedagem.

Dia 3: Florença, Bolonha, Padua, Veneza
Café–da–manhã no hotel e pela manhã saída em direcção a Bolonha. Chegada nesta cidade rica de elegantes
monumentos e famosa por seus 40 km de pórticos. Iniciando pela Praça Malpighi, chegaremos na Piazza del
Nettuno e Piazza Maggiore, o coração da cidade. Cercada por belos monumentos medievais e renascentistas,
estas praças são o centro da vida urbana, onde se pode admirar a fonte de Nettuno, o Edifício Comunale, o
Palazzo de Re Renzo e da Podesta e a Basílica de São Petronio que originalmente era maior que a primeira
basílica de São Pedro em Roma Continuação da viagem e visita da cidade de Pádua com sua simbólica Basílica
de Santo Antônio de Pádua. Pela tarde chegada em Veneza, cidade das gôndolas, enriquecida por suas obras
de arte nascidas da fusão das culturas do oriente e do ocidente. Jantar e hospedagem.
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Dia 4: Veneza
Café da manha no hotel e traslado em barco privado até Praça San Marco para efectuar a visita da cidade que
inclue: Praça San Marco, a Basílica visita interior, Palácio Ducal, símbolo da gloria e do poder de Veneza, sé dos
Duques, do governo e da corte de justiça, que se une ao Palácio dos Prisioneiros através da Ponte dos Suspiros,
onde esteve detido o Casanova. Tarde livre. Jantar e pernoite no Hotel.

Dia 5: Veneza, Montepulciano (região dos vinhos), Roma
Café da manha. Saída em ônibus de Piazzale Roma até a região dos vinhos da “Val di Chiana”, em Toscana.
Zona caracterizada por suaves colinas e vales, vinhedos, entre os quais se elevam igrejas românicas e povos
antigos. Visitaremos uma autentica aldeia de interesse seja histórico que artístico: Montepulciano. Preciosa
aldeia medieval conhecida por seu vinho “nobile”, tinto de fama internacional que se pode comprar nas bodegas e tabernas da cidade. Para os amantes do vinho e da música jazz, em Julho se celebra o Jazz & Wine Festival. Degustação livre do vinho e tempo para shopping. À tarde chegada em Roma e pernoite no hotel.

Dia 6: Roma
Café–da–manhã no hotel, pela manhã saída às 7:50/8:00 am para a visita os Museus do Vaticano, Capela
Sistina e Basílica de São Pedro (tour regular n°3) sem fila com guia local. Tarde livre. Durante a estada em
Roma há a possibilidade de realizarem–se visitas opcionais. Hospedagem no hotel.

Dia 7: Roma
Café–da–manhã no hotel. Tempo livre e alojamento no hotel.

Dia 8: Roma, Nápoles, Pompéia, Sorrento
Café-da-manhã no hotel. Pela manhã às 07:00 saída em ônibus em direcção ao sul percorrendo a “Estrada do
Sol” passando pelas regiões de Lazio e Campanha. Chegada em Nápoles com uma breve visita a pé. Continuação para Pompéia onde se almoça e se visitam as ruínas desta cidade romana destruida pela erupção do
Vesúvio em 79 d.C. Percorrendo a estreita e sinuosa estrada que circunda a península de onde se avistam
verdes colinas repletas de oliveiras, laranjeiras e limoeiros chegaremos em Sorrento.
Jantar e hospedagem no hotel.

Dia 9: Sorrento, Capri, Sorrento
Café-da-manhã no hotel. Embarque para Capri e visita à Gruta Azul (se as condições climáticas permitirem).
Almoço em restaurante. Tempo livre para caminhar pelas ruazinhas e para conhecer a “Piazzetta”. Regresso a
Sorrento, jantar e hospedagem no hotel.
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Dia 10: Sorrento, Palermo (noite en ferry boat)
Café–da–manhã no hotel. Tempo livre. Pela tarde saída em ônibus em direcção ao Porto de Nápoles e embarque em cruzeiro (em Ferry Boat) Tirrenia/Snav com destino a Palermo.
Noite à bordo (sem Jantar e sem Café–da–manhã).

Dia 11: Palermo
Encontro com o resto dos participantes no hotel. Tempo libre e cena no hotel. Alojamento.

Dia 12: Palermo
Café–da–manha no hotel. De manha saida para Monreale e visita da famosa catedral com seus mosaicos
assim com o claustro benedectino. Visitaremos a seguir a capital Siciliana, que inclui a Cappella palatina no
Palazzo Real e aproveitarão dum tour panoramico da cidade. Regresso a Palermo.
Tarde livre, cena e alojamento no hotel.

Dia 13: Palermo, Erice, Marsala, Agrigento
Café-da-manhã. Saída em direcção a Erice, localizada a 750 metros acima do nível do mar e conservada pelas
suas altas muralhas de proteção construidas no século VI a.C. Continuação até Marsala. Tempo livre para
visitar a localidade marítima famosa pela produção de vinho. Segremos pasando por Mazara del Vallo,
próxima da África e porto de pescadores conhecido na Itália que se encontra no canal da Sicilia. Prosseguimento até Agrigento. Visita do Vale dos Templos (entradas incluídas), incluindo os Templos de Juno, da
Concórdia, de Hércules e o maior templo dórico do mundo conhecido como Templo de Júpiter (se as condições
climáticas não permitirem, visita ao Vale dos Templos pela manhã do dia 8). Jantar e hospedagem.

Dia 14: Agrigento, Noto, Siracusa, Taormina (Giardini Naxos)
Café-da-manhã. Saída em direcção a Siracusa passando por Noto, famosa por suas construções barrocas
assim como pela Catedral. Prosseguimento até Siracusa onde se realiza a visita do Complexo arqueológico
com o Anfiteatro Grego, a Orelha de Dionísio, o Teatro Romano (entradas incluídas) e à ilha de Ortigia, onde
predominam construções do barroco siciliana. Visita da Catedral, da Fonte de Artenusa, Pela tarde chegada
em Taormina. Jantar e hospedagem.
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Dia 15: Taormina (Giardini Naxos)
Café-da-manhã. Excursão ao Monte Etna, um dos vulcões mais activos do planeta e o mais alto da Europa.
Subida até 1.800 metros (se as condições meteorológicas permitirem). Retorno em Taormina e passeio pela
cidade localizada sobre um espectacular elevação do monte Tauro. Jantar e hospedagem.

Dia 16: Taormina: (Giardini Naxos), Savoca and Forza D’Agrò, Catania
Após café da manhã viagem para Savoca e Forza d'Agro umas bonitas aldeias nas encostas onde Francis Ford
Coppola filmou algumas das cenas imortais da trilogia de O Padrinho. Uma visita para os amantes deste filme,
mas também, mesmo se você não é um fã, esta parada é uma maneira fascinante para visitar estas cidades do
monte sicilianos intocadas e típicas duma visão real sobre a ilha e no coração do seu povo. Uma parada para
um granita de limão no Bar Vitelli é um “must” para qualquer visitante na cidade. Ele ainda é gerido pela
família que possuía na época das filmagens e exibe uma coleção de fotos tiradas quando Francis Ford Coppola
filmou algumas cenas de O Padrinho II. Vos deixaremos tempo para explorar mais e realmente absorver a
atmosfera deste escondido canto siciliano fora das rotas turisticas. Tudo aqui é como no filme. Após a visita
sairemos para Catania. A Tarde tempo livre para explorar o centro histórico, classificado pela UNESCO, com
seus palácios barrocos e ruínas romanas. Veja Piazza Dante e a Fonte do Elefante, esculpida em rocha vulcânica. Jantar e hospedagem

Dia 17: Taormina (Giardini Naxos)
Café-de-manhã. Término dos nossos serviços.

PARTIDAS 2017
Maio
Junho
Agosto
Setembro
Outubro

01 15 29
12
14 28
11 25
09

NOTAS
PREÇO POR PESSOA
NÃO INCLUI IMPUESTO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO, A PAGAR NO HOTEL
BEBIDAS NÃO INCLUÍDAS
BASÍLICA DE SÃO MARCOS VISITA COM ENTRADA SEM FILA
MUSEUS DO VATICANO,
CAPELA SISTINA E BASÍLICA DE SÃO PEDRO ENTRADA EXCLUSIVA SEM FILA
EXCURSÃO DE POMPÉIA COM ENTRADA SEM FILA
VISITE A GRUTA AZUL , EM CAPRI (SE O TEMPO PERMITIR)
ENTRADA PARA TODOS OS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS NA SICÍLIA INCLUÍDO
VISITE EM ERICE E ALDEIAS TÍPICAS

DBL / TPL € 2.650,00
SGL € 3.424,00
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