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ITÁLIAESPECIAL-08DE22DESETEMBRODE2020
DIA -08/09 – CWB /OU POA/ VENEZA: Em horário a ser designado
apresentação no aeroporto para embarque
DIA 09/09: VENEZA / CORTINA D'AMPEZZO - Jantar
Chegada do grupo em Veneza. Saida para a area de Cor na
d'Ampezzo. Alojamento no hotel, jantar e pernoite.
DIA10/09: CORTINA / MISURINA / PASSOS DOLOMITICOS /
TRENTO – Café da manha – Almoço e jantar.
Café da manhã e saída para visita do Lago de Misurina e para o
passeio nas montanhas Dolomi cas. Con nuaçao passando pelos
Passos Falzarego e Pordoi, com possibilidade de subir na Funivia (se
es ver em funcionamento) e chegar a 3000 metros de al tude.
Almoço-degustação de polenta com funghi, queijos, embu dos e
presunto Speck. Jantar e pernoite na area de Trento/Lavis.
DIA11/09: TRENTO / LAGO DE GARDA / VERONA – Café da manha
e jantar.
Café da manhã, saida para a regiao do Veneto na area do Lago de
Garda. Passeio de barco de Garda até Sirmione. Almoço livre. A tarde
segue-se para visitar a cidade de Romeu e Julieta, Verona (com guia
falando em português). Jantar e pernoite na area de Verona.
DIA12/09: VERONA / VENEZA / AREA DE FLORENÇA (Café da
manha e jantar
Café da manhã, traslado para Veneza. Chegada e visita (com guia
falando portuguêsa) aos principais pontos turís cos da cidade de
Veneza com transfer em Vaporeto até a Praça São Marcos. Também
visitaremos uma fábrica de Vidro de Murano. A tarde saida para a
Regiao da Toscana. Jantar e pernoite na area de
Monteca ni/Florença.
DIA13/09: MONTECATINI / FLORENÇA / SAN GIMIGNANO /
SIENA – café da manha e jantar
Café da manha. A manha visita (com guia falando em português) a
Firenze (Florença), a cidade berço do renascimento. Almoço livre. Na
tarde parada para uma visita livre de Sao Giminiano. Jantar no
agriturismo, pernoite no hotel na area de Siena.
DIA14/09: SIENA / MONTEPULCIANO / PIENZA / ASSIS Café da
manha e jantar.
Café da manhã, a manha visita de Siena (com guia falando em
português). Na tarde saída para a região de Montepulciano e Pienza
para degustação de vinho e queijo pecorino (de ovelha). Chegada no
ﬁnal da tarde em Assis. Jantar e pernoite no hotel.
DIA15/09: ASSIS / SALERNO Café da manha e jantar
Café da manhã, a manha visita (com guia falando em português) de
Assis incluindo o lindo centro histórico medieval, a Basilica de São
Francisco e a Igreja de Santa Clara. No ﬁnal da manha saida para o sul
da Italia, com chegada na area de Salerno no ﬁnal da tarde. Jantar e
pernoite no hotel.
DIA16/09: SALERNO / COSTIERA AMALFITANA / POMPEIA /
SALERNO - café da manha e jantar
Café da manhã e saída (com guia falando em português) para visita as
cidades de Positano e Amalﬁ, percorrendo a belíssima Costa
Amalﬁtana. A tarde visita (com guia falando em português) as
escavações da cidade Romana de Pompeia (entrada incluida), que foi
totalmente soterrada pela erupção do vulcão Vesuvio no início da Era
Cristã. Retorno no hotel, jantar e pernoite.
DIA17/09: SALERNO / CAPRI / ROMA – café da manha e jantar
Café da manhã e saída para visita (com guia falando em português) a
famosa ilha de Capri, visitando inclusive a cidade de Anacapri. Ao
ﬁnal da tarde retorno por Napoli e viagem para a cidade de Roma.
Chegada em Roma, alojamento, jantar e pernoite.
DIA18/09: ROMA- Café da manha e jantar.
Café da manhã. Pela manhã, visita (com guia falando em português) a
cidade de Roma visitando os Fóruns Romanos, Praça Navona,
Pantheon, Fontana di Trevi e muitos outros pontos turís cos da
cidade Eterna. A noite, Ceia - jantar pico italiano com música ao
vivo. Pernoite no hotel.

DIA19/09: ROMA / PISA – Café da manha e jantar.
Café da manhã e visita (com guia falando em português) aos Museus
do Va cano (entrada incluida). Saída para a area de Pisa/Versilia. Em
curso de viagem parada na area de Campo dei Miracoli em Pisa para
ver (com guia falando em português) a Torre Inclinada (subida não
incluida). Alojamento no hotel, jantar e pernoite.
DIA20/09: PISA / LA SPEZIA / CINQUE TERRE / AREA DE PARMA
Café da manha e jantar.
Café da manhã. A manha e em hora marcada, saida para La Spezia,
encontro com a guia e visita de barco na regiao de Cinque Terre,
visitando os puntos mais importantes. Almoço livre. Con nuaçao da
excursao até Monterosso e regresso para La Spezia de trem. Jantar e
pernoite na area de Parma
DIA21/09: PARMA / MILAO / BRASIL Café da manha.
Café da manha. Saida para Milao e visita (com guia falando em
português) da cidade. Na tarde traslado para o aeroporto de Milao
Malpensa para embarque no vôo de regresso ao Brasil. (B)
DIA 22/09: CHEGADA AO BRASIL – Fim dos nossos serviços.

INCLUI: Acompanhante desde o Brasil | Ônibus de luxo,

equipado com as mais modernas instalações, conforme
o programa | Hospedagem em hotéis de Categoria
Primeira (4****) e Categoria Turista (3***) em Cor na |
Todas as taxas de alojamento nos hotéis | Regime de
meia pensão (café da manhã buﬀet (B) e jantares (D)
todos os dias | 1 jantar em restaurante
local/agriturismo no dia 5 | 1 jantar com música em
restaurante local em Roma no dia 10 | 1
almoço/degustação nos Dolomitas no dia 02 |
Degustação de vinhos e queijos no dia 6 | Guia local
falando português conforme o programa | Entradas com
pre reserva para: An gas Escavações em Pompéia;
Museus Va canos (com Capela Sis na) | Fones de
ouvido para todo o tour | Passeio de barco no Lago de
Garda | 1 bilhete ida e volta para o barco "vapore o" em
Veneza |Excursão a ilha de Capri com barco rápido e
micro-ônibus para visita | Micro-ônibus para visita da
Costa Amalﬁtana | Cinque Terre card com trem incluso
para visitar o Parque Nacional | Seguro viagem EURO
MAX.
NÃO INCLUI: Gorjetas para o motorista | Tudo que não
es ver especiﬁcado no item "INCLUI".
VALORTERRESTRE:2385EUROS
PORPESSOAEMAPDUPLO
Condições:5%dedescontoparapagamentoavistaOU
25%deentradaesaldoparceladoemchequeoucartãode
crédito.

VALORAÉREO:804USD+TAXASEMUSD
Parcelaem5xsemjuros
nocartãodecrédito.
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LX 093 T 08SEP 2 GRUZRH HK37 1810 1030 09SEP
LX1662 T 09SEP 3 ZRHVCE HK37 1305 1410 09SEP
LX1623 L 21SEP 1 MXPZRH HK37 1905 2005 21SEP E
LX 092 L 21SEP 1 ZRHGRU HK37 2240 0530 22SEP

