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DIAS REFEIÇÕES

PREÇO BASE

ST7048

11

2

1.250 $

ST7049

9

2

1.020 $

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST7048
QUARTA-FEIRA: BRASIL - LISBOA
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
QUINTA-FEIRA: LISBOA
Chegada a Lisboa e traslado ao hotel. Resto do dia livre
em esta bela cidade. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: LISBOA
Café da manhã. Pela manhã, visita panorâmica: O Mosteiro dos Jerônimos, a Torre de Belém, o Monumento aos
Descobridores, o famoso e típico bairro Alfama, o Carmo,
a famosa praça do Rossio, etc. Tarde livre ou excursão opcional à Costa de Lisboa para conhecer as cidades Estoril,
famosa por seu Cassino; Cascais, povoado de pescadores
e a vila de Sintra, no interior, rodeada de uma frondosa serra e com maravilhosos palácios. Visita do Palácio Nacional com suas chaminés. Retorno a Lisboa. Acomodação.
SÁBADO: LISBOA - FÁTIMA - MADRI
Café da manhã. Saída para Fátima, cidade muito conhecida no mundo depois da aparição que a Virgem realiza
a partir do dia 13 de maio de 1917 às três crianças pastorinhas perto da Cova da Iria. Continuação para Madri.
Chegada e tempo livre. Acomodação.
COMEÇO DO ITINERÁRIO ST7049
SEXTA-FEIRA: BRASIL - MADRI
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
SÁBADO: MADRI
Chegada em Madri, sua porta de entrada a Europa e traslado ao hotel. Resto do dia livre para desfrutar de todos os
cantos desta bela capital, visitar a Praça Mayor ou percorrer suas características “tavernas”. Acomodação.
CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS
DOMINGO: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças de Cibeles,
de Espanha e de Netuno, a Puerta do Sol e a Grande Via, a
Calle Mayor, o exterior da Praça de Toros de Ventas, a Calle
Alcalá, o Passeio do Prado, o Passeio de la Castellana, etc.
Tarde livre ou excursão opcional à Toledo, onde realizaremos uma visita panorâmica, passeando por suas ruas
medievais e conheceremos sua catedral gótica do século
XIII. Se desejar, pela noite, também poderá assistir, opcionalmente, a um espetáculo de ﬂamenco, onde conheceremos suas raízes musicais da arte espanhola. Acomodação.
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SEGUNDA-FEIRA: MADRI - ZARAGOZA - BARCELONA
Café da manhã. Saída para Zaragoza, capital da Comunidade Autônoma de Aragón e situada na beira do rio Ebro,
um dos mais importantes da Espanha. Tempo livre para
conhecer a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, padroeira
dos Hispanos. Segundo a lenda, neste lugar foi a aparição
da Virgem a Santiago O Maior. Continuação a Barcelona.
Visita panorâmica: as Ramblas, o porto, o exterior da Sagrada Família, Montjuic, onde se celebraram a maior parte
dos jogos olímpicos de 1992, etc. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: BARCELONA - NICE
Café da manhã. Saída para a Costa Azul, local de encontro da alta sociedade europeia. Chegada à capital, Nice.
Excursão opcional ao Principado de Mônaco, onde conheceremos Montecarlo, com tempo livre para visitar seu Cassino ou para tomar algo no Café de Paris, visitaremos também Mônaco, passeando por suas ruelas até a praça do
palácio da Família Grimaldi, com fantásticas vistas sobre
a baía desde o mirante. Regresso a Nice e acomodação.
QUARTA-FEIRA: NICE - PISA - ROMA
Café da manhã. Saída para a Riviera Italiana, passando
por povoados tão conhecidos como São Remo ou Gênova. Parada em Pisa. Tempo livre para admirar a Praça dos
Milagres, com sua Catedral, o Batistério e a Torre Inclinada.
Continuação a Roma e tempo livre para um primeiro contato com a Cidade Eterna. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã: Visita panorâmica: o Tiber, a Avenida dos
Fóruns, a praça de Veneza, o Coliseu, o Circo Máximo,
Trastevere. Resto do dia livre ou possibilidade de realizar
uma visita opcional aos Museus Vaticanos com a Capela
Sistina e a Basílica de São Pedro. Tarde livre onde também há a possibilidade de realizar, opcionalmente, uma
interessantíssima excursão: o Coliseu. À continuação, visitaremos a Igreja de San Pietro in Vincoli para admirar
a grande escultura de Moisés de Michelangelo. O passeio
ﬁnalizará com uma visita que nos levará ao coração do
bairro barroco, onde teremos a oportunidade de descobrir
a Fontana de Trevi, onde poderá cumprir com a tradição
de jogar uma moeda para voltar à Roma. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL NÁPOLES - CAPRI - POMPÉIA)
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional à Pompéia e
os magníﬁcos resíduos arqueológicos desta cidade romana. A continuação, realizaremos uma breve panorâmica
de Nápoles, capital da região e cujo centro histórico foi
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Por
último, navegaremos pela Ilha de Capri, antigo refúgio de
imperadores e ponto de encontro da alta sociedade, como
a Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (Essa excursão
inclui almoço em Capri). Acomodação.

(*) GUIA EM PORTUGUÊS , VER PÁG. 15
Saídas especiais com guia acompanhante em PORTUGUÊS:
· ST7048: 24 Mai, 14 Jun, 05 Jul, 02 Ago, 06 Set
· ST7049: 26 Mai, 16 Jun, 07 Jul, 04 Ago, 08 Set

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis).
· Refeições: 2
Visita com guia local e/ou excursões (Segundo
itinerário)
· Panorâmica de Lisboa
· Panorâmica de Madri
· Panorâmica de Barcelona
· Panorâmica de Roma
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
(Segundo itinerário)
· Fátima · Zaragoza · Nice · Pisa

PREÇOS EM USD POR PESSOA

ITIN.

ST7048
Tentação

ITIN.

ST7049
Tentação

REFEIÇÕES

11

DIAS

2

REFEIÇÕES

9

2

TEMP. BAIXA
01 NOV / 28 MAR

DUPLO

SINGLE

DUPLO

SINGLE

1.360

Lisboa - Roma
1.690 1.250

1.580

TEMP. ALTA
07 ABR / 27 OUT

TEMP. BAIXA
03 NOV / 30 MAR

DUPLO

SINGLE

DUPLO

SINGLE

1.125

Madri - Roma
1.380 1.020

1.275

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

NOME

SITUAÇÃO

CAT.

Lisboa

Ibis Jose Malhoa
Altis Park
T3 Tirol
Santos Praga
Catalonia Park Güell
Catalonia Sagrada Familia
Ibis Nice Centre Gare
Kyriad Centre Port
Barceló Aran Park
The Brand

Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Centro
Centro
Cidade
Cidade

2*
4*
3*
4*
3*
3*
3*
3*
4*
4*

Madri
Barcelona
Nice

SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos
nossos serviços.

DIAS

TEMP. ALTA
05 ABR / 25 OUT

Roma

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.
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DIAS REFEIÇÕES
8

1

PREÇO BASE

(*) GUIA EM PORTUGUÊS , VER PÁG. 15

895 $

Saídas especiais com guia acompanhante em PORTUGUÊS:
· ST7051: 30 Mai, 20 Jun. 11 Jul, 08 Ago, 12 Set

TERÇA-FEIRA: BRASIL - ROMA
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)

QUARTA-FEIRA: ROMA
Chegada a Roma e traslado ao hotel. Tempo livre que
pode ser aproveitado para percorrer por esta cidade, que
é testemunha viva do seu grande passado histórico, como
representam muitos dos seus obeliscos, trazidos em sua
maioria, diretamente do Egito e onde se encontram alguns dos monumentos mais famosos do mundo. Jantar
e acomodação.
QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã: Visita panorâmica: o Tiber, a Avenida dos
Fóruns, a praça de Veneza, o Coliseu, o Circo Máximo,
Trastevere. Resto do dia livre ou possibilidade de realizar
uma visita opcional aos Museus Vaticanos com a Capela
Sistina e a Basílica de São Pedro. Tarde livre onde também há a possibilidade de realizar, opcionalmente, uma
interessantíssima excursão: o Coliseu. À continuação, visitaremos a Igreja de San Pietro in Vincoli para admirar
a grande escultura de Moisés de Michelangelo. O passeio
ﬁnalizará com uma visita que nos levará ao coração do
bairro barroco, onde teremos a oportunidade de descobrir
a Fontana de Trevi, onde poderá cumprir com a tradição
de jogar uma moeda para voltar à Roma. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL NÁPOLES - CAPRI - POMPÉIA)
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional onde nos
dirigiremos à região de Campania, visitando Pompéia e
os magníﬁcos resíduos arqueológicos desta cidade romana, parada no tempo pela erupção do Vesúvio no ano 79
d.C. A continuação, realizaremos uma breve panorâmica
de Nápoles, capital da região e cujo centro histórico foi
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Por
último, navegaremos pela Ilha de Capri, antigo refúgio de
imperadores e ponto de encontro da alta sociedade, como
a Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (Essa excursão
inclui almoço em Capri). Acomodação.
SÁBADO: ROMA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Florença, capital da Toscana
e berço do Renascimento. Visita panorâmica: o Duomo
(Catedral) de Santa Maria do Fiore, com sua maravilhosa
cúpula realizada por Brunelleschi e que serviu de modelo a Michelangelo para realizar a cúpula de São Pedro no
Vaticano, o campanário construído por Giotto, o Batistério onde se encontram as famosas Portas do Paraíso de
Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Piazza Signoria com o Palácio
Vecchio e seu conjunto de estátuas e chafarizes de uma
grande riqueza artística, etc. Resto da tarde livre que pode
ser aproveitada para realizar compras ou para conhecer os
famosos mercados ﬂorentinos. Acomodação.

Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis).
· Refeições: 1
Visita com guia local e/ou excursões
· Panorâmica de Roma
· Panorâmica de Florença
· Panorâmica de Milão
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
· Lago de Garda
· Entrada no barco privado a Veneza
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DOMINGO: FLORENÇA - VENEZA
Café da manhã. Saída para Veneza, onde chegaremos
em barco privado, admirando a Cúpula de Santa Maria da
Saúde, o exterior do Palácio dos Doges e a Piazzeta, lugar
de acesso à Praça São Marcos. Tempo livre que poderá
aproveitar para perder-se por seus canais, suas ruas e suas
secretas praças, onde encontrará inﬁnitos detalhes que
fazem que Veneza seja uma cidade única no mundo. Se
desejar, poderá realizar uma excursão opcional onde, além
de um romântico passeio em gôndola por seus canais venezianos, se conhecerá o interior da Basílica de São Marcos e/ou um passeio com nosso guia local pela chamada
“a Veneza Escondida”, conhecendo os recantos mais belos desta cidade. Acomodação na região do Vêneto.
SEGUNDA-FEIRA: VENEZA - LAGO DE GARDA - MILÃO
Café da manhã. Em primeiro lugar iremos para a costa
sul do Lago da Garda, à Sirmione, um povoado muito famoso por suas águas termais, desde a época romana e
onde se destaca, além de sua beleza natural, as vistas de
tirar o fôlego do Castelo Scaligero, sendo construído em
uma posição estratégica e é ligada ao continente por uma
língua de terra. Continuação para Milão, capital da Lombarda e principal centro econômico e da moda da Itália.
Visita panorâmica: Porta Nova, Praça República, o Duomo,
a Galeria Vitório Emanuele II, Teatro alla Scala, o Castelo
Sforzesco, etc. Acomodação.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

NOME

SITUAÇÃO

CAT.

Roma

Barceló Aran Park
The Brand
Ibis Firenze Nord
The Gate
Albatros / Smart
Tulip Inn / B&B
Ibis Ca Granda
Ibis Milano Centro
Ibis Ca Granda
Ibis Milano Centro

Cidade
Cidade
Osmannoro
Sesto Fiorentino
Mestre
Padua
Cidade
Centro
Cidade
Centro

4*
4*
3*
4*
4*
3*
3*
3*
3*
3*

Florença
Veneza
Milão
Milão

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

ITIN.

ST7051
Tentação

DIAS

8

REFEIÇÕES

1

TEMP. ALTA
04 ABR / 31 OUT

TEMP. BAIXA
07 NOV / 27 MAR

DUPLO

SINGLE

DUPLO

980

Roma - Milão
895
1.200

SINGLE

1.115

TERÇA-FEIRA: MILÃO
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos
nossos serviços.
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DIAS REFEIÇÕES

PREÇO BASE

ST7052

14

2

1.640 $

ST7053

12

2

1.410 $

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST7052
QUARTA-FEIRA: BRASIL - LISBOA
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
QUINTA-FEIRA: LISBOA
Chegada a Lisboa e traslado ao hotel. Resto do dia livre
para um primeiro contato com esta bela cidade e desfrutar das suas praças, seus recantos. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: LISBOA
Café da manhã. Pela manhã, visita panorâmica: O Mosteiro dos Jerônimos, a Torre de Belém, o Monumento aos
Descobridores, o famoso e típico bairro Alfama, o Carmo,
a famosa praça do Rossio, etc. Tarde livre ou, se desejar,
poderá realizar uma interessante excursão opcional à Costa de Lisboa para conhecer as cidades Estoril, famosa por
seu Cassino; Cascais, povoado de pescadores e a maravilhosa vila de Sintra, no interior, rodeada de uma frondosa serra, com destaque para seus maravilhosos palácios.
Visita do Palácio Nacional com suas famosas chaminés.
Retorno a Lisboa. Acomodação.
SÁBADO: LISBOA - FÁTIMA - MADRI
Café da manhã. Saída para Fátima, cidade muito conhecida no mundo depois da aparição que a Virgem realiza
a partir do dia 13 de maio de 1917 às três crianças pastorinhas perto da Cova da Iria. Continuação para Madri.
Chegada e tempo livre para um primeiro contato com a
capital da Espanha. Acomodação.
COMEÇO DO ITINERÁRIO ST7053
SEXTA-FEIRA: BRASIL - MADRI
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
SÁBADO: MADRI
Chegada em Madri e traslado ao hotel. Resto do dia livre
para desfrutar de todos os cantos desta capital, visitar a
Praça Mayor ou percorrer suas “tavernas”. Acomodação.
CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS
DOMINGO: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica pela capital do Reino
da Espanha, cidade cheia de contrastes, onde conheceremos, junto ao nosso guia local, as Praças de Cibeles, de
Espanha e de Netuno, a Puerta do Sol e a Grande Via, a
Calle Mayor, o exterior da Praça de Toros de Ventas, a Calle Alcalá, o Passeio do Prado, o Passeio de la Castellana,
etc. Tarde livre ou se desejar, poderá realizar uma excursão
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opcional à Toledo, onde realizaremos uma completa visita
panorâmica, passeando por suas ruas medievais e conheceremos sua catedral gótica do século XIII. Se desejar,
pela noite, também poderá assistir, opcionalmente, a um
espetáculo de ﬂamenco, onde conheceremos suas raízes
musicais da arte espanhola. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI - ZARAGOZA - BARCELONA
Café da manhã. Saída para Zaragoza, capital da Comunidade Autônoma de Aragón e situada na beira do rio Ebro,
um dos mais importantes da Espanha. Tempo livre para
conhecer a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, padroeira
dos Hispanos. Segundo a lenda, neste lugar foi a aparição
da Virgem a Santiago O Maior. Continuação a Barcelona.
Visita panorâmica: as Ramblas, o porto, o exterior da Sagrada Família, Montjuic, onde se celebraram a maior parte
dos jogos olímpicos de 1992, etc. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: BARCELONA - NICE
Café da manhã. Saída para a Costa Azul, local de encontro da alta sociedade europeia. Chegada à capital, Nice.
Excursão opcional ao Principado de Mônaco, onde conheceremos Montecarlo, com tempo livre para visitar seu
Cassino ou para tomar algo no Café de Paris, visitaremos
também Mônaco, passeando por suas ruelas até a praça
do palácio da Família Grimaldi, com fantásticas vistas
sobre a baía. Regresso a Nice e acomodação.
QUARTA-FEIRA: NICE - PISA - ROMA
Café da manhã. Saída para a Riviera Italiana, passando
por povoados tão conhecidos como São Remo ou Gênova. Parada em Pisa. Tempo livre para admirar a Praça dos
Milagres, com sua Catedral, o Batistério e a Torre Inclinada.
Continuação a Roma e tempo livre para um primeiro contato com a Cidade Eterna. Jantar e acomodação.
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dirigiremos à região de Campania, visitando Pompéia e
os magníﬁcos resíduos arqueológicos desta cidade romana, parada no tempo pela erupção do Vesúvio no ano 79
d.C. A continuação, realizaremos uma breve panorâmica
de Nápoles, capital da região e cujo centro histórico foi
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Por
último, navegaremos pela Ilha de Capri, antigo refúgio de
imperadores e ponto de encontro da alta sociedade, como
a Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (Essa excursão
inclui almoço em Capri). Acomodação.
SÁBADO: ROMA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Florença, capital da Toscana e
berço do Renascimento e hoje em dia um dos principais
centros artísticos do mundo. Visita panorâmica: o Duomo
(Catedral) de Santa Maria do Fiore, com sua maravilhosa
cúpula realizada por Brunelleschi e que serviu de modelo a Michelangelo para realizar a cúpula de São Pedro no
Vaticano, o campanário construído por Giotto, o Batistério onde se encontram as famosas Portas do Paraíso de
Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Piazza Signoria com o Palácio
Vecchio e seu conjunto de estátuas e chafarizes de uma
grande riqueza artística, etc. Resto da tarde livre que pode
ser aproveitada para realizar compras ou para conhecer os
famosos mercados ﬂorentinos. Acomodação.
DOMINGO: FLORENÇA - VENEZA
Café da manhã. Saída para Veneza, onde chegaremos
em barco privado, admirando a Cúpula de Santa Maria
da Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos Doges e
a Piazzeta, lugar de acesso à Praça São Marcos. Tempo
livre que poderá aproveitar para perder-se por seus canais, suas ruas e suas secretas praças, onde encontrará
inﬁnitos detalhes que fazem que Veneza seja uma cidade
única no mundo. Se desejar, poderá realizar uma excursão
opcional onde, além de um romântico passeio em gôndola por seus canais venezianos, se conhecerá o interior da
Basílica de São Marcos e/ou um passeio com nosso guia
local pela chamada “a Veneza Escondida”, conhecendo
os recantos mais belos desta cidade. Acomodação na
região do Vêneto.
QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã: Visita panorâmica: o Tiber, a Avenida dos
Fóruns, a praça de Veneza, o Coliseu, o Circo Máximo,
Trastevere. Resto do dia livre ou possibilidade de realizar
uma visita opcional aos Museus Vaticanos com a Capela
Sistina e a Basílica de São Pedro. Tarde livre onde também há a possibilidade de realizar, opcionalmente, uma
interessantíssima excursão: o Coliseu. À continuação, visitaremos a Igreja de San Pietro in Vincoli para admirar
a grande escultura de Moisés de Michelangelo. O passeio
ﬁnalizará com uma visita que nos levará ao coração do
bairro barroco, onde teremos a oportunidade de descobrir
a Fontana de Trevi, onde poderá cumprir com a tradição
de jogar uma moeda para voltar à Roma. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL NÁPOLES - CAPRI - POMPÉIA)
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional onde nos

SEGUNDA-FEIRA: VENEZA - LAGO DE GARDA - MILÃO
Café da manhã. Em primeiro lugar iremos para a costa
sul do Lago da Garda, à Sirmione, um povoado muito famoso por suas águas termais, desde a época romana e
onde se destaca, além de sua beleza natural, as vistas de
tirar o fôlego do Castelo Scaligero, sendo construído em
uma posição estratégica e é ligada ao continente por uma
língua de terra. Continuação para Milão, capital da Lombarda e principal centro econômico e da moda da Itália.
Visita panorâmica: Porta Nova, Praça República, o Duomo,
a Galeria Vitório Emanuele II, Teatro alla Scala, o Castelo
Sforzesco, etc. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MILÃO
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos
nossos serviços.

(*) GUIA EM PORTUGUÊS , VER PÁG. 15
Saídas especiais com guia acompanhante em PORTUGUÊS:
· ST7052: 24 Mai, 14 Jun, 05 Jul, 02 Ago, 06 Set
· ST7053: 26 Mai, 16 Jun, 07 Jul, 04 Ago, 08 Set
SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis).
· Refeições: 2
Visita com guia local e/ou excursões (Segundo
itinerário)
· Panorâmica de Lisboa · Panorâmica de Madri ·
Panorâmica de Barcelona · Panorâmica de Roma ·
Panorâmica de Florença · Panorâmica de Milão
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
(Segundo itinerário)
· Fátima · Zaragoza · Nice · Entrada no barco privado a
Veneza · Lago de Garda · Pisa
HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

NOME

SITUAÇÃO

CAT.

Lisboa

Ibis Jose Malhoa
Altis Park
T3 Tirol
Santos Praga
Catalonia Park Güell
Catalonia Sagrada Familia
Ibis Nice Centre Gare
Kyriad Centre Port
Barceló Aran Park
The Brand
Ibis Firenze Nord
The Gate
Albatros / Smart
Tulip Inn / B&B
Ibis Ca Granda
Ibis Milano Centro

Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Centro
Centro
Cidade
Cidade
Osmannoro
Sesto Fiorentino
Mestre
Padua
Cidade
Centro

2*
4*
3*
4*
3*
3*
3*
3*
4*
4*
3*
4*
4*
3*
3*
3*

Madri
Barcelona
Nice
Roma
Florença
Veneza
Milão

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

ITIN.

ST7052
Tentação

ITIN.

ST7053
Tentação

DIAS

14

DIAS

12

REFEIÇÕES

2

REFEIÇÕES

2

TEMP. ALTA
05 ABR / 25 OUT

TEMP. BAIXA
01 NOV / 28 MAR

DUPLO

SINGLE

DUPLO

SINGLE

1.785

Lisboa - Milão
2.220 1.640

2.075

TEMP. ALTA
07 ABR / 27 OUT

TEMP. BAIXA
03 NOV / 30 MAR

DUPLO

SINGLE

DUPLO

SINGLE

1.545

Madri - Milão
1.910 1.410

1.775
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ITINERÁRIO
ST7055

DIAS REFEIÇÕES
12

5

PREÇO BASE

1.810 $

SEXTA-FEIRA: BRASIL - MADRI
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
SÁBADO: MADRI
Chegada em Madri, sua porta de entrada a Europa e traslado ao hotel. Resto do dia livre para desfrutar de todos os
cantos desta bela capital, visitar a Praça Mayor ou percorrer suas características “tavernas”. Acomodação.
DOMINGO: MADRI
Café da manhã. Pela manhã realizaremos uma visita panorâmica pela capital do Reino da Espanha, cidade cheia
de contrastes, onde conheceremos, junto ao nosso guia
local, as Praças de Cibeles, de Espanha e de Netuno, a
Puerta do Sol e a Grande Via, a Calle Mayor, o exterior
da Praça de Toros de Ventas, a Calle Alcalá, o Passeio do
Prado, o Passeio de la Castellana, etc. Tarde livre ou se
desejar, poderá realizar uma excursão opcional à Toledo,
onde realizaremos uma completa visita panorâmica,
passeando por suas ruas medievais e conheceremos sua
catedral gótica do século XIII. Se desejar, pela noite, também poderá assistir, opcionalmente, a um espetáculo de
ﬂamenco, onde conheceremos suas raízes musicais da
arte espanhola. Acomodação.
ROMA
SEGUNDA- FEIRA: MADRI
Café da manhã. Tempo livre até a hora indicada do traslado ao aeroporto para pegar um voo com destino a Roma
(voo incluído). Chegada e traslado ao hotel. Tempo livre
para um primeiro contato com a Cidade Eterna. Se você
desejar, poderá realizar uma visita (Opção TI) da Roma
Barroca, onde passearemos por alguns dos lugares mais
característicos desta milenária cidade, conhecendo suas
praças mais emblemáticas e seus chafarizes mais representativos, como a Piazza Navona com a Fonte dos Quatro Rios, a Fontana de Trevi, etc. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ROMA
Café da manhã e visita panorâmica: a Praça de Veneza, a Colina do Capitólio, os Fóruns Imperiais, o Coliseu
(exterior), o Arco de Constantino, etc. Almoço. Resto do
dia livre. Poderá realizar uma visita (Opção TI) dos Museus Vaticanos, a Capela Sistina (obra prima da pintura
universal) e a Basílica de São Pedro, onde se encontra
“a Pietá”. Tarde livre para continuar conhecendo passeando pela cidade, ou se desejar, poderá aproveitar
para realizar uma interessantíssima excursão opcional
onde poderá conhecer o interior do Coliseu, o “Moisés”
de Michelangelo e a Basílica de Santa Maria Maior. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Excursão (Opção TI) à região de
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Campânia, visitando Pompéia e os resíduos arqueológicos
desta cidade romana, parada no tempo pela erupção do
Vesúvio no ano 79 d.C. Em seguida, realizaremos uma breve panorâmica de Nápoles e navegaremos para a Ilha de
Capri, antigo refúgio da alta sociedade internacional. Com
lugares tão maravilhosos como Marina Grande, as falésias,
as grutas, etc. (Almoço Opção TI). Acomodação.
QUINTA-FEIRA: ROMA - ASSIS - SIENA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Assis, cidade de origem etrusco e pátria de São Francisco. Tempo livre para conhecer as
Basílicas com seus frescos realizados em parte por Giotto
e Cimabue, e o túmulo do santo. (Almoço Opção TI) e
continuação a Siena, que teve o mais ﬂuorescente banco do século XIII. Tempo livre para conhecer seu centro
histórico. Continuação a Florença. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: FLORENÇA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Duomo (Catedral) de
Santa Maria do Fiore, o Palácio Vecchio, a Piazza Signoria,
etc. (Almoço Opção TI). Resto do dia livre. Visita opcional
dos Museus Florentinos, onde se encontram alguns dos
tesouros que esconde esta cidade: o Davi e as Capelas de
Médici, obras primas de Michelangelo. (Jantar Opção TI)
e acomodação.
SÁBADO: FLORENÇA - PISA - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã. Saída para Pisa. Visita livre da Praça dos
Milagres, com a Catedral, o Batistério e a Torre Inclinada.
Almoço na rota, para chegar seguidamente a Pádua e
visitar livremente a Basílica de Santo Antonio, construída
entre os séculos XIII e XIV, maravilhosa obra da arte gótica
Italiana. Jantar e acomodação na Região do Vêneto.
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SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis).
· Refeições: 5
Visita com guia local e/ou excursões
· Panorâmica de Madri
· Panorâmica de Roma
· Panorâmica de Florença
· Panorâmica de Milão
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
· Lago de Garda
· Assis
· Siena
· Pisa
· Padua
· Passeio panorâmico pela lagoa de Veneza

OPÇÃO TUDO INCLUIDO
Este itinerário pode ser realizado com Opção TUDO INCLUÍDO. Se somará às refeições e visitas base do itinerário, as indicadas como (Opção TI). Nesta versão, o programa oferece
11 refeições em total e as seguintes visitas:
* Roma Barroca * Basílica de São Pedro e Museus Vaticanos.
* Nápoles, Capri e Pompéia.
Por um suplemento sobre o preço de: 405 $.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

NOME

SITUAÇÃO

CAT.

Madri

T3 Tirol
Santos Praga
Fleming Hotel
American Palace
Ibis Firenze nord
First
Albatros
Smart
Ibis Ca Granda
Ibis Milano Centro

Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Osmannoro
Calenzano
Mestre
Mestre
Cidade
Centro

3*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
3*
3*

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

SEGUNDA-FEIRA: VENEZA - LAGO DE GARDA - MILÃO
Café da manhã. Em primeiro lugar iremos para a costa sul
do Lago da Garda, à Sirmione, um povoado muito famoso
por suas águas termais, desde a época romana e onde
se destaca, além de sua beleza natural, as vistas de tirar
o fôlego do Castelo Scaligero, sendo construído em uma
posição estratégica e é ligada ao continente por uma língua de terra. Continuação para Milão, centro econômico
e da moda da Itália. Visita panorâmica: Porta Nova, Praça
República, o Duomo, a Galeria Vitório Emanuele II, Teatro
alla Scala, o Castelo Sforzesco, etc. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MILÃO
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos
nossos serviços.

Veneza
Milão

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

ITIN.

ST7055
Tentação

DIAS

12

REFEIÇÕES

5

TEMP. ALTA
07 ABR / 27 OUT

TEMP. BAIXA
03 NOV / 30 MAR

DUPLO

SINGLE

DUPLO

SINGLE

1.915

Madri - Milão
2.280 1.810

2.175
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DIAS REFEIÇÕES
10

5

PREÇO BASE

(*) GUIA EM PORTUGUÊS , VER PÁG. 15

1.240 $

Saídas especiais com guia acompanhante em PORTUGUÊS:
· ST7056: 28 Mai, 11 Jun, 18 Jun, 09 Jul, 16 Jul, 06 Ago,
13 Ago, 10 Set, 01 Oct

DOMINGO: BRASIL - ROMA
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Chegada a Roma e traslado ao hotel. Tempo livre para um
primeiro contato com a Cidade Eterna. Se você desejar,
poderá realizar uma visita (Opção TI) da Roma Barroca,
onde passearemos por alguns dos lugares mais característicos desta milenária cidade, conhecendo suas praças
mais emblemáticas e seus chafarizes mais representativos, como a Piazza Navona com a Fonte dos Quatro Rios,
a Fontana de Trevi, etc. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ROMA
Café da manhã e visita panorâmica: a Praça de Veneza, a Colina do Capitólio, os Fóruns Imperiais, o Coliseu
(exterior), o Arco de Constantino, etc. Almoço. Resto do
dia livre. Poderá realizar uma visita (Opção TI) dos Museus Vaticanos, a Capela Sistina (obra prima da pintura
universal) e a Basílica de São Pedro, onde se encontra “a
Pietá”. Tarde livre para continuar conhecendo passeando
pela cidade, ou se desejar, poderá aproveitar para realizar uma interessantíssima excursão opcional onde poderá
conhecer o interior do Coliseu, o “Moisés” de Michelangelo
e a Basílica de Santa Maria Maior. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Excursão (Opção TI) onde nos
dirigiremos à região de Campânia, visitando Pompéia e
os magníﬁcos resíduos arqueológicos desta cidade romana, parada no tempo pela erupção do Vesúvio no ano
79 d.C. Em seguida, realizaremos uma breve panorâmica
de Nápoles e navegaremos para a Ilha de Capri, antigo
refúgio da alta sociedade internacional. Com lugares tão
maravilhosos como Marina Grande, as falésias, as grutas,
etc. (Almoço Opção TI). Acomodação.
QUINTA-FEIRA: ROMA - ASSIS - SIENA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Assis, cidade de origem etrusco e pátria de São Francisco. Tempo livre para conhecer
as Basílicas com seus magníﬁcos frescos realizados em
parte por Giotto e Cimabue, e o túmulo do santo. (Almoço
Opção TI) e continuação a Siena, que teve o mais ﬂuorescente banco do século XIII. Tempo livre para conhecer seu
centro histórico medieval. Continuação a Florença. Jantar
e acomodação.
SEXTA-FEIRA: FLORENÇA
Café da manhã. Visita panorâmica: a Catedral de Santa
Maria do Fiore, o Palácio Vecchio, a Piazza Signoria, etc.
(Almoço Opção TI). Resto livre. Visita opcional dos Museus Florentinos, com o Davi e as Capelas de Médici, obras
primas de Michelangelo. (Jantar Opção TI) e acomodação.
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SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis).
· Refeições: 5
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SÁBADO: FLORENÇA - PISA - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã. Saída para Pisa. Visita livre da Praça dos
Milagres, com a Catedral, o Batistério e a Torre Inclinada.
Almoço na rota, para chegar seguidamente a Pádua e
visitar livremente a Basílica de Santo Antonio, construída
entre os séculos XIII e XIV, maravilhosa obra da arte gótica
Italiana. Jantar e acomodação na Região do Vêneto.
DOMINGO: VENEZA
Café da manhã. Passeio panorâmico pela Lagoa de Veneza
onde se encontram as ilhas mais conhecidas do arquipélago, para chegar, navegando, ao coração de Veneza, onde
admiraremos a cúpula de Santa Maria da Saúde, o exterior
do Palácio dos Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à Praça
de São Marcos. (Almoço Opção TI). Resto do dia livre para
passear por esta cidade única, construída entre 18 ilhotes.
Se desejar, poderá realizar uma excursão opcional onde,
além de um passeio em gôndola por seus canais venezianos, se conhecerá o interior da Basílica de São Marcos e/ou
um passeio com nosso guia local pela chamada “a Veneza
Escondida”, conhecendo os recantos mais belos desta cidade. (Jantar Opção TI) e acomodação na Região do Vêneto.
SEGUNDA-FEIRA: VENEZA - LAGO DE GARDA - MILÃO
Café da manhã. Em primeiro lugar iremos para a costa
sul do Lago da Garda, à Sirmione, um povoado muito famoso por suas águas termais, desde a época romana e
onde se destaca, além de sua beleza natural, as vistas de
tirar o fôlego do Castelo Scaligero, sendo construído em
uma posição estratégica e é ligada ao continente por uma
língua de terra. Continuação para Milão, capital da Lombarda e principal centro econômico e da moda da Itália.
Visita panorâmica: Porta Nova, Praça República, o Duomo,
a Galeria Vitório Emanuele II, Teatro alla Scala, o Castelo
Sforzesco, etc. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MILÃO
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos
nossos serviços.

Visita com guia local e/ou excursões
· Panorâmica de Roma
· Panorâmica de Florença.
· Passeio panorâmico por la Lagoa Venezana
· Panorâmica de Milão
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
· Assis · Pisa · Padua · Siena · Lago de Garda

OPÇÃO TUDO INCLUIDO
Este itinerário pode ser realizado com Opção TUDO INCLUÍDO. Se somará às refeições e visitas base do itinerário, as indicadas como (Opção TI). Nesta versão, o programa oferece
11 refeições em total e as seguintes visitas:
* Roma Barroca
* Basílica de São Pedro e Museus Vaticanos.
* Nápoles, Capri e Pompéia.
Por um suplemento sobre o preço de: 405 $.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

NOME

SITUAÇÃO

CAT.

Roma

Fleming Hotel
American Palace
Ibis Firenze nord
First
Albatros
Smart
Ibis Ca Granda
Ibis Milano Centro

Cidade
Cidade
Osmannoro
Calenzano
Mestre
Mestre
Cidade
Centro

4*
4*
3*
4*
4*
4*
3*
3*

Florença
Veneza
Milão

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

ITIN.

ST7056
Tentação

DIAS

10

REFEIÇÕES

5

TEMP. ALTA
02 ABR / 29 OUT

TEMP. BAIXA
05 NOV / 25 MAR

DUPLO

SINGLE

DUPLO

SINGLE

1.350

Roma - Milão
1.640 1.240

1.530
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DIAS REFEIÇÕES
9

2

PREÇO BASE

1.030 $

DOMINGO: BRASIL - MILÃO
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
SEGUNDA-FEIRA: MILÃO
Chegada a Milão e traslado ao hotel. No seu tempo livre,
sugerimos que descubra a beleza da capital da Lombardia, admirando a grandiosidade dos seus elegantes edifícios, passando pelas ruas da moda ou saboreando um
delicioso cappuccino em algum dos cafés tradicionais do
ﬁnal do século XIX e começo do século XX, como o Zucca,
o Tavegia ou o Cova. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MILÃO - LAGO DE GARDA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica onde conheceremos a
parte mais destacada da cidade: conheceremos o Castelo
Sforzesco, o Parque Sempione, Vila Dante, Praça Cordussio, Galeria do Vittorio Emanuele, Praça da Scala, Praça
do Duomo com a catedral, etc. À continuação, continuaremos pela costa sul do Lago da Garda até chegar em
Sirmione, um povoado muito famoso por suas águas termais, desde a época romana e onde se destaca, além de
sua beleza natural, as vistas de tirar o fôlego do Castelo
Scaligero, sendo construído em uma posição estratégica
e é ligada ao continente por uma língua de terra. Continuação para nosso hotel na Região do Vêneto. Jantar e
acomodação.
QUARTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Logo pela manhã cedinho, realizaremos
um cruzeiro pela Lagoa de Veneza, onde se encontram
as ilhas mais conhecidas do arquipélago: Santo André, o
Lido ou Murano entre outras, para chegar, navegando, ao
coração de Veneza, onde admiraremos a cúpula de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos
Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à Praça de São Marcos. Desembarcaremos e visitaremos uma fábrica do conhecido cristal de Murano e resto do dia livre. Se desejar,
poderá realizar uma excursão opcional onde, além de um
romântico passeio em gôndola por seus canais venezianos, se conhecerá o interior da Basílica de São Marcos
e/ou um passeio com nosso guia local pela chamada “a
Veneza Escondida”, conhecendo os recantos mais belos
desta cidade. Acomodação na região do Vêneto.
QUINTA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para a cadeia montanhosa dos
Apeninos para chegar a Florença. Visita panorâmica: o
Duomo (Catedral) de Santa Maria do Fiore, com sua maravilhosa cúpula realizada por Brunelleschi e que serviu
de modelo a Michelangelo para realizar a cúpula de São
Pedro no Vaticano, o campanário construído por Giotto, o
Batistério com as famosas Portas do Paraíso de Ghiberti,
a Ponte Vecchio, a Piazza Signoria com o Palácio Vecchio

e seu conjunto de estátuas e chafarizes de uma grande
riqueza artística, etc. Tempo livre para conhecer os famosos mercados ﬂorentinos ou se desejar poderá realizar
uma visita opcional onde poderá conhecer com maior comodidade e com as explicações de um guia local experto
nos tesouros mais importantes da cidade como o Davi
e as Capelas de Médici, obras primas de Michelangelo.
Acomodação.
SEXTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Saída para Assis, pátria de São Francisco.
Tempo livre para visitar as Basílicas, com os magniﬁcos
frescos, realizados por Giotto e Cimabue, e a tumba do
santo. Continuação a Roma. Realizaremos uma interessante visita panorâmica que, com as explicações do nosso
guia local, conheceremos mais da história e dos principais
edifícios da Cidade Eterna. Passaremos pela beira do
Tiber, a Avenida dos Fóruns, a praça de Veneza, o Coliseu,
o Circo Máximo, Trastevere. A continuação tempo livre ou
se desejar, poderá realizar uma visita opcional da Roma
Barroca, onde conheceremos os chafarizes e praças mais
belas da cidade, como a Praça do Panteão ou a Piazza
Navona, centro intelectual e boêmio da cidade, a Fontana
de Trevi, etc. Jantar e acomodação.
SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Dia livre para continuar visitando os inúmeros tesouros da capital da Itália, que é um museu ao ar
livre, repleta de esculturas e chafarizes maravilhosos nas
suas encantadoras praças e onde se encontram alguns
dos monumentos mais famosos do mundo. Poderá realizar uma visita opcional aos Museus Vaticanos, a Capela
Sistina (obra prima da pintura universal) e o lugar onde
se realiza em conclave para a escolha do novo Papa e e a
Basílica de São Pedro, onde se encontra “a Pietá”. Tarde
livre para continuar conhecendo passeando pela cidade,
o ou desejar, poderá aproveitar para realizar uma interessantíssima excursão opcional onde poderá conhecer o
interior do Coliseu, o “Moisés” de Michelangelo e a Basílica
de Santa Maria Maior. Acomodação.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de realizar uma
excursão opcional onde nos dirigiremos à região de
Campânia, visitando Pompéia e os magníﬁcos resíduos
arqueológicos desta cidade romana, parada no tempo
pela erupção do Vesúvio no ano 79 d.C. Em seguida, realizaremos uma breve panorâmica de Nápoles, capital da
região e cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO. Por último, visitaremos a Ilha
de Capri, antigo refúgio de imperadores e ponto de encontro da alta sociedade, com Marina Grande, as falésias,
as grutas, etc. (Essa excursão inclui almoço em Capri).
Acomodação.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis).
· Refeições: 2
Visita com guia local e/ou excursões
· Panorâmica de Milão
· Cruzeiro pela Lagoa de Veneza
· Panorâmica de Florença
· Panorâmica de Roma
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
· Lago de Garda
· Assis

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

NOME

SITUAÇÃO CAT.

Milão

Hilton Garden Inn (S)
Ramada Plaza (S)
NH Concordia (S)
B&B Sesto San Giovanni (T)
Ibis Ca Granda (T)
Novotel (S)
Holiday Inn (S)
Albatros (T)
Smart Hotel (T)
Villa Gabrielle Dánunzio(S)
Nil ( S)
Novotel (S)
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T)
B&B City Center (T)
Ibis Firenze Nord (T)
Dei Congresi (S)
H.Inn Pisana (S)
Cristoforo Colombo (T)
Barceló Aran Park (T)

Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Mestre
Marguera
Mestre
Mestre
Cidade
Cidade
Osmannoro
Cidade
Centro
Osmannoro
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade

Veneza

Florença

Roma

4*
4*
4*
3*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
3*
3*
4*
4*
4*
4*

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

ITIN.

ST7057
Tentação
Seleção

DIAS

9
9

REFEIÇÕES

2
2

TEMP. ALTA
02 ABR / 29 OUT

TEMP. BAIXA
05 NOV / 25 MAR

DUPLO

SINGLE

DUPLO

SINGLE

1.155
1.270

Milão - Roma
1.410 1.030
1.650 1.155

1.285
1.535

SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos
nossos serviços.

113

ITÁLIA

ST7058

ITÁLIA MULTICOLOR
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ITINERÁRIO

DIAS REFEIÇÕES

PREÇO BASE

ST7058

12

4

1.585 $

ST7059

15

6

2.185 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
DOMINGO: BRASIL - MILÃO
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
SEGUNDA-FEIRA: MILÃO
Chegada a Milão e traslado ao hotel. No seu tempo livre,
sugerimos que descubra a beleza da capital da Lombardia, admirando a grandiosidade dos seus elegantes edifícios, passando pelas ruas da moda ou saboreando um
delicioso cappuccino em algum dos cafés tradicionais do
ﬁnal do século XIX e começo do século XX, como o Zucca,
o Tavegia ou o Cova. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MILÃO - LAGO DE GARDA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica: Castelo Sforzesco, o
Parque Sempione, Vila Dante, Praça Cordussio, Galeria do
Vittorio Emanuele, Praça da Scala, Praça do Duomo com
a catedral, etc. À continuação continuaremos pela costa
sul do Lago da Garda até chegar em Sirmione, um povoado muito famoso por suas águas termais, desde a época
romana e onde se destaca, além de sua beleza natural, as
vistas de tirar o fôlego do Castelo Scaligero, sendo construído em uma posição estratégica e é ligada ao continente por uma língua de terra. Continuação para nosso hotel
na Região do Vêneto. Acomodação.

PAN
AN
NOR
ORÂ
ORÂ
RÂMIC
MIIC
MIC
CA DO GOLF
LF
L
FO DE SALE
AL
LE
L
ERNO
RNO
O·C
COS
CO
OS
O
STA
TA A
AMAL
AMA
LF
LFI
F TAN
FITAN
TA
ANA

Pisa. Visita livre da Praça dos milagres e tempo livre para
admirar a Torre Inclinada e a Catedral. Continuação a Florença, capital da Toscana e berço do Renascimento e hoje
em dia um dos principais centros artísticos do mundo.
(Jantar Opção TI) e acomodação.

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

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

QUINTA-FEIRA: VENEZA - PÁDUA - PISA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Pádua para conhecer a Basílica
de Santo Antonio, construída entre os séculos XIII e XIV,
maravilhosa obra da arte gótica Italiana, cujo interior, além
das suas excelentes obras escultóricas, se encontram os
vestígios do santo. Em seguida nos dirigiremos à Região
da Emília-Romana, com almoço em rota, para chegar a

SÁBADO: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Saída para Assis, pátria de São Francisco.
Tempo livre para visitar as Basílicas, com os magníﬁcos
frescos, realizados por Giotto e Cimabue e o túmulo do
santo. Continuação a Roma. Almoço e visita panorâmica
onde, com as explicações do nosso guia local, entraremos na história e principais edifícios da Cidade Eterna.
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Passaremos pela beira do Tiber, a Avenida dos Fóruns,
a Praça de Veneza, exterior do Coliseu, o Circo Máximo,
Trastevere, etc. Tempo livre ou visita (Opção TI) da Roma
Barroca, onde conheceremos os chafarizes e as praças
mais emblemáticas da cidade, como a Piazza do Panteón
ou a Piazza Navona, centro intelectual e boêmio da cidade, a Fontana de Trevi, etc. Jantar e acomodação.
DOMINGO: ROMA
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo esta
maravilhosa cidade das famosas sete colinas históricas,
que é um museu ao ar livre, repleta de esculturas e chafarizes maravilhosos nas suas encantadoras praças e onde
se encontram alguns dos monumentos mais famosos do
mundo. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre. Poderá realizar uma visita
(Opção TI) dos Museus Vaticanos, a Basílica de São Pedro
onde se encontra a “Pietá”, a Capela Sistina (obra prima
da pintura universal) e o lugar onde se realiza em conclave
para a escolha do novo Papa. (Almoço Opção TI). Tarde
livre para continuar conhecendo passeando pela cidade
ou visita opcional da Roma Imperial: o Coliseu, o “Moisés”
de Michelangelo e a Basílica de Santa Maria Maior. (Jantar
Opção TI) e acomodação.
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TERÇA-FEIRA: ROMA - NÁPOLES
Café da manhã e saída para Nápoles. Ao chegar, realizaremos uma visita panorâmica de ônibus, onde poderemos
visualizar os grandes contrastes da cidade, dirigindo-nos
à Colina de Posilipo, de onde poderemos admirar as duas
baías, a de Pozzuoli, com os Campos Flegreos e a Baía
de Nápoles, o ponto panorâmico mais impressionante da
cidade. Também se realizara uma visita a pé onde passearemos pela Praça do Plebiscito, onde está o Palácio Real,
a galeria Umberto I, a Opera de Nápoles, Teatro de São
Carlos e não poderia faltar o Spaccanapol, onde se encontrava o antigo centro histórico greco-romano que deu origem a cidade e o lugar em que hoje em dia late o coração
napolitano com suas ruelas onde, junto com a animada
voz das pessoas, encontraremos as oﬁcinas de artesãos
e as inúmeras maravilhas artísticas que aparecem, inesperadamente, nas esquinas. Tarde livre para desfrutar das
zonas comerciais ou descansar saboreando um delicioso
chocolate no histórico Grande Café Gambrinus, símbolo
da elegância e lugar de encontro de intelectuais e artistas
desde o século XIX. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: NÁPOLES
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo a
capital do sul Italiano ou, se desejar, poderemos realizar
uma maravilhosa excursão opcional a dois lugares inesquecíveis, onde estaremos o dia todo. Em primeiro lugar
iremos a Pompeia, onde conheceremos, junto ao nosso
guia local, os magníﬁcos vestígios arqueológicos desta
cidade romana parada no tempo pela erupção do Vesúvio
no ano 79 d. C. e que estão considerados como um dos
principais do mundo. A continuação, conheceremos a paradisíaca Ilha de Capri, que por sua privilegiada situação
geográﬁca, dominando o Golfo de Nápoles e graças a sua
esplendida beleza natural e suas suaves temperaturas em
qualquer época do ano, ﬁzeram com que, desde a mais
remota antiguidade, fosse um lugar desejado por imperadores, reis e príncipes e hoje em dia, ponto de encontro
da alta sociedade internacional. Ao chegar visitaremos
Capri e se o tempo nos permite, conheceremos alguma
das muitas grutas que rodeiam a ilha. Retorno a Nápoles.
Acomodação.
QUINTA-FEIRA: NÁPOLES
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos
nossos serviços.
FIM DO ITINERÁRIO ST7058
QUINTA-FEIRA: NÁPOLES - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Café da manhã. Saída para Sorrento para realizar a visita
panorâmica da cidade. Continuação pela Costa Amalﬁtana até Positano, um dos enclaves mais característicos da
península de Sorrento, empoleirado entre os penhascos e
a montanha. Passearemos suas ruelas, as vezes formadas
por pequenas escadas, que lhes dão um encanto especial.
Desde ali, embarcaremos para Amalﬁ, principal população
da Costa Amalﬁ tana, famosa não só por sua beleza e por

sua Catedral, mas também pela produção de limoncello, licor típico da região. Continuação a Salerno e visita
panorâmica da cidade, com guia local, onde poderemos
admirar lugares como o Castelo, a Igreja de San Pietro a
Corte, o Teatro Verdi ou sua Catedral de São Matheus. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: SALERNO - GRUTAS DE PERTOSA - PAESTUM SALERNO
Café da manhã. Saída para Pertosa para visitar as famosas Grutas do Anjo, originadas há mais de 35 milhões de
anos, são as mais importantes do sul da Itália e as únicas
que tem um rio subterrâneo, o percurso consiste em uma
pequena travessia em barco e outra a pé (se recomenda
jaqueta e sapato cômodo), onde poderemos ver todas as
formações de estalactites e estalagmites que fazem do
lugar um mundo de ilusão. Continuação a Paestum. Almoço e visita da zona arqueológica, com três dos templos
dóricos do século V a.C. melhor conservados do mundo.
Conheceremos também o Museu onde se encontram importantes vestígios da antiga cidade grega de Possidônia,
entre os quais destacam os belos murais do tumulo do
Nadador. Regresso a Salerno. Acomodação.

OPÇÃO TUDO INCLUIDO
Estes itinerários podem ser realizados na versão TUDO INCLUÍDO. Se somará as refeições e visitas base do itinerário as que estão indicadas como (Opção TI). Nesta versão,
o programa oferece em total 10 refeições (ST7058) e 12
(ST7059) e as seguintes visitas:
* Roma Barroca
* Basílica de São Pedro e Museus Vaticanos.
Por um suplemento sobre o preço de: 250 $.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

NOME

SITUAÇÃO CAT.

Milão

Hilton Garden Inn (S)
Ramada Plaza (S)
NH Concordia (S)
B&B Sesto San Giovanni (T)
Ibis Ca Granda (T)
Smart Hotel / Holiday Inn (S)
Crystal (S)
Villa Vicini (T)
Albatros (T)
Novotel (S)
The gate (S)
Ibis Firenze Nord (T)
First (T)
Dei Congressi (S)
Holiday inn Pisana (S)
Cristoforo Colombo (T)
Barceló Aran Park (T)
Holiday inn Nápoles
Ramada Nápoli
Grand Hotel Salerno
Novotel Salerno

Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Mestre
Preganziol
Preganziol
Mestre
Osmannoro
S.Fiorentino
Osmannoro
Calenzano
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Centro
Centro
Cidade

Veneza
SÁBADO: SALERNO - PALÁCIO DE CASSERTA - ROMA
Café da manhã. Saída para Casserta para visitar o Palácio
Real, mandado construir pelo Rei Carlos III da Espanha, e
um dos mais importantes da Itália com 1200 quartos e os
lindos jardins desenhados por Vanvitelli. Continuação para
Roma. Acomodação.
DOMINGO: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu pais de origem. Fim dos
nossos serviços.

Florença

Roma

Nápoles
FIM DO ITINERÁRIO ST7059
Salerno

4*
4*
4*
3*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis).
· Refeições: Segundo itinerário
Visita com guia local e/ou excursões (Segundo
itinerário)
· Panorâmica de Milão · Cruzeiro pela Lagoa de Veneza
· Panorâmicas de Florença, Roma, Nápoles e Sorrento ·
Costa Amalﬁtana · Grutas do Anjo em Pertosa · Paestum
· Visita Panorâmica de Salerno · Palácio Real de Caserta
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
(Segundo itinerário)
· Lago de Garda
· Padua
· Pisa
· Assis

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA 30 ABR / 24 SET
ITIN.

ST7058
Tentação
Seleção

DIAS

REFEIÇÕES

12
12

4
4

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

SINGLE

Milão - Nápoles
1.585
1.950
1.685
2.225
TEMPORADA 04 JUN / 03 SET

ITIN.

ST7059
Tentação
Seleção

15
15

6
6

DUPLO

SINGLE

Milão - Roma
2.185
2.655
2.300
3.005
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ITÁLIA

ST7060

BELA ITÁLIA
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1
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ITINERÁRIO
ST7060

DIAS REFEIÇÕES
10

3

PREÇO BASE

1.165 $

DOMINGO: BRASIL - MILÃO
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
SEGUNDA-FEIRA: MILÃO
Chegada a Milão e traslado ao hotel. No seu tempo livre, sugerimos que descubra a grandiosidade dos seus
elegantes edifícios, passando pelas ruas da moda ou saboreando um delicioso cappuccino em algum dos cafés
tradicionais do ﬁnal do século XIX e começo do século XX,
como o Zucca, o Tavegia ou o Cova. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MILÃO - LAGO DE GARDA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica: Castelo Sforzesco, o
Parque Sempione, Vila Dante, Praça Cordussio, Galeria do
Vittorio Emanuele, Praça da Scala, Praça do Duomo com
a catedral, etc. À continuação continuaremos pela costa
sul do Lago da Garda até chegar em Sirmione, um povoado muito famoso por suas águas termais, desde a época
romana e onde se destaca, além de sua beleza natural, as
vistas de tirar o fôlego do Castelo Scaligero, sendo construído em uma posição estratégica e é ligada ao continente por uma língua de terra. Continuação para nosso hotel
na Região do Vêneto. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Passeio panorâmico em barco pela Lagoa
de Veneza, onde se encontram as ilhas mais conhecidas
do arquipélago: Santo André, o Lido, o Murano, entre outras, para chegar, navegando, ao coração de Veneza, onde
admiraremos a cúpula de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos Doges e a Piazzeta, lugar de
acesso à Praça de São Marcos. (Almoço Opção TI). Resto
do dia livre para passear por esta cidade única, construída
entre 18 ilhotes. Se desejar, poderá realizar uma excursão
opcional onde, além de um romântico passeio em gôndola por seus canais venezianos, se conhecerá o interior da
Basílica de São Marcos e/ou um passeio com nosso guia
local pela chamada “a Veneza Escondida”, conhecendo
os recantos mais belos desta cidade. (Jantar Opção TI) e
acomodação na Região do Vêneto.
QUINTA-FEIRA: VENEZA - PÁDUA - PISA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Pádua para conhecer a Basílica
de Santo Antonio, construída entre os séculos XIII e XIV,
maravilhosa obra da arte gótica Italiana, cujo interior, além
das suas excelentes obras escultóricas, se encontram os
vestígios do santo. Em seguida nos dirigiremos à Região
da Emília-Romana, com almoço em rota, para chegar a
Pisa. Visita livre da Praça dos milagres e tempo livre para
admirar a Torre Inclinada e a Catedral. Continuação a Florença, capital da Toscana e berço do Renascimento e hoje
em dia um dos principais centros artísticos do mundo.
(Jantar Opção TI) e acomodação.
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SEXTA-FEIRA: FLORENÇA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Duomo (Catedral)
de Santa Maria do Fiore, com sua maravilhosa cúpula realizada por Brunelleschi e que serviu de modelo a Michelangelo para realizar a cúpula de São Pedro no Vaticano,
o campanário construído por Giotto, o Batistério com as
famosas Portas do Paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a
Piazza Signoria com o Palácio Vecchio e seu conjunto de
estátuas e chafarizes de uma grande riqueza artística, etc.
(Almoço Opção TI). Resto do dia livre para conhecer os
famosos mercados ﬂorentinos ou se desejar poderá realizar uma visita opcional dos Museus Florentinos: o Davi
e as Capelas de Médici, obras primas de Michelangelo.
Acomodação.
SÁBADO: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Saída para Assis, pátria de São Francisco. Tempo livre para visitar as Basílicas, com os magníﬁcos frescos, realizados por Giotto e Cimabue e o túmulo
do santo. Continuação a Roma. Almoço e visita panorâmica onde, com as explicações do nosso guia local,
entraremos na história e principais edifícios da Cidade
Eterna. Passaremos pela beira do Tiber, a Avenida dos
Fóruns, a Praça de Veneza, exterior do Coliseu, o Circo
Máximo, Trastevere, etc. Tempo livre ou visita (Opção
TI) da Roma Barroca, onde conheceremos os chafarizes e as praças mais emblemáticas da cidade, como a
Piazza do Panteón ou a Piazza Navona, centro intelectual e boêmio da cidade, a Fontana de Trevi, etc. Jantar
e acomodação.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis).
· Refeições: 3
Visita com guia local e/ou excursões
· Panorâmica de Milão
· Cruzeiro pela Lagoa de Veneza
· Panorâmicas de Florença e Roma
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
· Lago de Garda · Padua · Pisa · Assis

OPÇÃO TUDO INCLUIDO
Este itinerário pode ser realizado na versão TODO INCLUÍDO. Se somará as refeições e visitas base do itinerário as
que estão indicadas como (Opção TI). Nesta versão, o programa oferece 10 refeições em total e as seguintes visitas:
* Roma Barroca
* Basílica de São Pedro e Museus Vaticanos
* Nápoles, Capri e Pompéia.
Por um suplemento sobre o preço de: 435 $.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo
esta maravilhosa cidade. Se desejar, poderá fazer uma
excursão (Opção TI) onde nos dirigiremos à região de
Campânia, visitando Pompéia e os magníﬁcos resíduos
arqueológicos desta cidade romana, parada no tempo
pela erupção do Vesúvio no ano 79 d.C. Breve panorâmica
de Nápoles, capital da Região, e cujo centro histórico foi
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO e navegaremos para a Ilha de Capri, ponto de encontro da alta
sociedade, como Marina Grande, as falésias, as grutas, etc.
(Almoço Opção TI). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre. Poderá realizar uma visita
(Opção TI) dos Museus Vaticanos, a Basílica de São Pedro
onde se encontra a “Pietá”, a Capela Sistina (obra prima
da pintura universal) e o lugar onde se realiza em conclave
para a escolha do novo Papa. (Almoço Opção TI). Tarde
livre para continuar conhecendo passeando pela cidade
ou visita opcional da Roma Imperial: o Coliseu, o “Moisés”
de Michelangelo e a Basílica de Santa Maria Maior. (Jantar
Opção TI) e acomodação.
TERÇA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos
nossos serviços.

NOME

SITUAÇÃO CAT.

Milão

Hilton Garden Inn (S)
Ramada Plaza (S)
NH Concordia (S)
B&B Sesto San Giovanni (T)
Ibis Ca Granda (T)
Veneza Smart Hotel / Holiday Inn (S)
Crystal (S)
Villa Vicini (T)
Albatros (T)
Florença Novotel (S)
The gate (S)
Ibis Firenze Nord (T)
First (T)
Roma
Dei Congressi (S)
Holiday inn Pisana (S)
Cristoforo Colombo (T)
Barceló Aran Park (T)

Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Mestre
Preganziol
Preganziol
Mestre
Osmannoro
S.Fiorentino
Osmannoro
Calenzano
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade

4*
4*
4*
3*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

ITIN.

ST7060
Tentação
Seleção

DIAS

10
10

REFEIÇÕES

3
3

TEMP. ALTA
02 ABR / 29 OUT

TEMP. BAIXA
05 NOV / 25 MAR

DUPLO

SINGLE

DUPLO

SINGLE

1.280
1.405

Milão - Roma
1.570 1.165
1.840 1.270

1.455
1.705

ITÁLIA

ST7061

ST7062

ROMA E O GRANDE SUL ITALIANO

O GRANDE SUL ITALIANO
ITÁLIA

COMEÇO E FIM
AMBOS ITIN.

Roma
3 + 1

Nápoles 2
2 Salerno
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ITINERÁRIO

DIAS REFEIÇÕES

PREÇO BASE

ST7061

10

4

1.475 $

ST7062

8

3

1.130 $

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST7061
SEXTA-FEIRA: BRASIL - ROMA
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
SÁBADO-FEIRA: ROMA
Chegada a Roma e traslado ao hotel. Tempo livre em a
Cidade Eterna. Jantar e acomodação.
DOMINGO: ROMA
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo esta
maravilhosa cidade das famosas sete colinas históricas,
que é um museu ao ar livre. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou visita opcional dos Museus
Vaticanos, a Basílica de São Pedro, a Capela Sistina. Tarde livre ou visita opcional da Roma Imperial: o Coliseu, o
“Moisés” e a Basílica de Santa Maria Maior. Acomodação.
COMEÇO DO ITINERÁRIO ST7062
DOMINGO: BRASIL - ROMA
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Chegada a Roma e traslado ao hotel. Tempo livre para um
primeiro contato com a Cidade Eterna. Acomodação.
CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS
TERÇA-FEIRA: ROMA - NÁPOLES
Café da manhã e saída para Nápoles. Ao chegar, realizaremos uma visita panorâmica de ônibus, onde poderemos
visualizar os grandes contrastes da cidade, dirigindo-nos
à Colina de Posilipo, de onde poderemos admirar as duas
baías, a de Pozzuoli, com os Campos Flegreos e a Baía
de Nápoles. Também se realizara uma visita a pé onde
passearemos pela Praça do Plebiscito, onde está o Palácio
Real, a galeria Umberto I, a Opera de Nápoles, Teatro de
São Carlos e não poderia faltar o Spaccanapol, onde se
encontrava o antigo centro histórico greco-romano que
deu origem a cidade e o lugar em que hoje em dia late
o coração napolitano com suas ruelas onde, junto com a
animada voz das pessoas, encontraremos as oﬁcinas de
artesãos e as inúmeras maravilhas artísticas que aparecem, inesperadamente, nas esquinas. Tarde livre para desfrutar das zonas comerciais ou descansar saboreando um
delicioso chocolate no histórico Grande Café Gambrinus,
símbolo da elegância e lugar de encontro de intelectuais e
artistas desde o século XIX. Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: NÁPOLES
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional a Pompeia,
onde conheceremos, junto ao nosso guia local, os magníﬁcos vestígios arqueológicos desta cidade romana parada
no tempo pela erupção do Vesúvio no ano 79 d. C. e que
estão considerados como um dos principais do mundo.
A continuação, conheceremos a paradisíaca Ilha de Capri,
que por sua privilegiada situação geográﬁca, dominando
o Golfo de Nápoles e graças a sua esplendida beleza natural e suas suaves temperaturas em qualquer época do
ano, ﬁzeram com que, desde a mais remota antiguidade,
fosse um lugar desejado por imperadores, reis e príncipes e hoje em dia, ponto de encontro da alta sociedade
internacional. Ao chegar visitaremos Capri e se o tempo
nos permite, conheceremos alguma das muitas grutas que
rodeiam a ilha. Retorno a Nápoles. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: NÁPOLES - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Café da manhã. Saída para Sorrento para realizar a visita
panorâmica da cidade. Continuação pela Costa Amalﬁtana até Positano, um dos enclaves mais característicos da
península de Sorrento, empoleirado entre os penhascos e
a montanha. Passearemos suas ruelas, as vezes formadas
por pequenas escadas, que lhes dão um encanto especial.
Desde ali, embarcaremos para Amalﬁ, principal população
da Costa Amalﬁ tana, famosa não só por sua beleza e por
sua Catedral, mas também pela produção de limoncello, licor típico da região. Continuação a Salerno e visita
panorâmica, com guia local, onde poderemos admirar o
Castelo, a Igreja de San Pietro a Corte, o Teatro Verdi ou
sua Catedral de São Matheus, etc. Jantar e acomodação.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis).
· Refeições: Segundo itinerário
Visita com guia local e/ou excursões
· Panorâmica de Nápoles
· Panorâmica de Sorrento
· Costa Amalﬁtana
· Grutas do Anjo em Pertosa
· Paestum
· Visita Panorâmica de Salerno
· Palácio Real de Caserta

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE
Roma
Nápoles
Salerno

NOME
Dei Congressi
Holiday inn Pisana
Holiday inn Nápoles
Ramada Nápoli
Grand Hotel Salerno
Novotel salerno

SITUAÇÃO

CAT.

Cidade
Cidade
Cidade
Centro
Centro
Cidade

4*
4*
4*
4*
4*
4*

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA 09 JUN / 08 SET

SEXTA-FEIRA: SALERNO (GRUTAS DE PERTOSA - PAESTUM)
Café da manhã. Saída para Pertosa para visitar as famosas Grutas do Anjo, originadas há mais de 35 milhões de
anos, são as mais importantes do sul da Itália e as únicas
que tem um rio subterrâneo, o percurso consiste em uma
pequena travessia em barco e outra a pé (se recomenda
jaqueta e sapato cômodo), onde poderemos ver todas as
formações de estalactites e estalagmites que fazem do
lugar um mundo de ilusão. Continuação a Paestum. Almoço e visita da zona arqueológica, com três dos templos
dóricos do século V a.C. melhor conservados do mundo.
Conheceremos também o Museu onde se encontram importantes vestígios da antiga cidade grega de Possidônia,
entre os quais destacam os belos murais do tumulo do
Nadador. Regresso a Salerno. Acomodação.

ITIN.

DIAS

ST7061
Seleção

REFEIÇÕES

10

4

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

SINGLE

Roma - Roma
1.475
1.910
TEMPORADA 11 JUN / 10 SET

ITIN.

ST7062
Seleção

8

3

DUPLO

SINGLE

Roma - Roma
1.130
1.460

SÁBADO: SALERNO - PALÁCIO DE CASSERTA - ROMA
Café da manhã. Saída para Casserta para visitar o Palácio
Real, mandado construir pelo Rei Carlos III da Espanha, e
um dos mais importantes da Itália com 1200 quartos e os
lindos jardins desenhados por Vanvitelli. Continuação para
Roma. Acomodação.
DOMINGO: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu pais de origem. Fim dos
nossos serviços.
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ITÁLIA

ST7018

O GRANDE SUL ITALIANO COM ROMA
ITÁLIA

Roma
1 + 3
Nápoles 2
2 Salerno
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L
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ITINERÁRIO
ST7018

DIAS REFEIÇÕES
10

4

PREÇO BASE

1.485 $

DOMINGO: BRASIL - ROMA
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Chegada a Roma e traslado ao hotel. Tempo livre para um
primeiro contato com a Cidade Eterna. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ROMA - NÁPOLES
Café da manhã e saída para Nápoles. Ao chegar, realizaremos uma visita panorâmica de ônibus, dirigindo-nos à Colina de Posilipo, o ponto panorâmico mais impressionante da cidade. Também se realizara uma visita a pé onde
passearemos pela Praça do Plebiscito, onde está o Palácio
Real, a galeria Umberto I, a Opera de Nápoles, Teatro de
São Carlos e não poderia faltar o Spaccanapol, onde se
encontrava o antigo centro histórico greco-romano que
deu origem a cidade e o lugar em que hoje em dia late
o coração napolitano com suas ruelas onde, junto com a
animada voz das pessoas, encontraremos as oﬁcinas de
artesãos e as inúmeras maravilhas artísticas que aparecem, inesperadamente, nas esquinas. Tarde livre para desfrutar das zonas comerciais ou descansar saboreando um
delicioso chocolate no histórico Grande Café Gambrinus.
Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: NÁPOLES
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo a capital do sul Italiano ou, se desejar, poderemos realizar uma
maravilhosa excursão opcional a dois lugares inesquecíveis, onde estaremos o dia todo. Em primeiro lugar iremos
a Pompeia, onde conheceremos, junto ao nosso guia local,
os magníﬁcos vestígios arqueológicos desta cidade romana parada no tempo pela erupção do Vesúvio no ano 79
d. C. e que estão considerados como um dos principais do
mundo. A continuação, conheceremos a paradisíaca Ilha
de Capri. Ao chegar visitaremos Capri e se o tempo nos
permite, conheceremos alguma das muitas grutas que rodeiam a ilha. Retorno a Nápoles. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: NÁPOLES - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Café da manhã. Saída para Sorrento para realizar a visita
panorâmica. Continuação pela Costa Amalﬁtana até Positano, um dos enclaves mais característicos da península
de Sorrento, empoleirado entre os penhascos e a montanha. Passearemos suas ruelas, as vezes formadas por
pequenas escadas, que lhes dão um encanto especial.
Desde ali, embarcaremos para Amalﬁ, principal população
da Costa Amalﬁ tana, famosa não só por sua beleza e por
sua Catedral, mas também pela produção de limoncello.
Continuação a Salerno e visita panorâmica, com guia local, onde poderemos admirar lugares como o Castelo, a
Igreja de San Pietro a Corte, o Teatro Verdi ou sua Catedral
de São Matheus. Jantar e acomodação.

118

SEXTA-FEIRA: SALERNO - GRUTAS DE PERTOSA - PAESTUM SALERNO
Café da manhã. Saída para Pertosa para visitar as famosas Grutas do Anjo, originadas há mais de 35 milhões de
anos, são as mais importantes do sul da Itália e as únicas
que tem um rio subterrâneo, o percurso consiste em uma
pequena travessia em barco e outra a pé (se recomenda
jaqueta e sapato cômodo), onde poderemos ver todas as
formações de estalactites e estalagmites que fazem do
lugar um mundo de ilusão. Continuação a Paestum. Almoço e visita da zona arqueológica, com três dos templos
dóricos do século V a.C. melhor conservados do mundo.
Conheceremos também o Museu onde se encontram importantes vestígios da antiga cidade grega de Possidônia,
entre os quais destacam os belos murais do tumulo do
Nadador. Regreso a Salerno. Acomodação.
SÁBADO: SALERNO - PALÁCIO DE CASSERTA - ROMA
Café da manhã. Saída para Casserta para visitar o Palácio
Real, mandado construir pelo Rei Carlos III da Espanha, e
um dos mais importantes da Itália com 1200 quartos e os
lindos jardins desenhados por Vanvitelli. Continuação para
Roma. Jantar e acomodação.
DOMINGO: ROMA
Café da manhã e visita panorâmica: a Piazza Venezia, a
Colina do Capitólio, o Fórum Romano, o Coliseu (exterior),
o Arco de Constantino, etc. Resto do dia livre. Você pode
fazer um passeio opcional da Roma Imperial em que três
monumentos emblemáticos serão visitados: no interior
do Coliseu, o edifício mais importante de Roma Imperial
e símbolo da cidade, onde as lutas de gladiadores mostraram, na Antiguidade, o poder da que foi a “Capital do
mundo”. Vamos continuar nesta excursão opcional com
outra das obras mais espetaculares do gênio do Renascimento italiano, Michelangelo: o Moisés e, para ﬁnalizar,
conheceremos a mais bela das Basílicas patriarcais romanas: Santa Maria Maggiore, que esconde um interior com
magníﬁcos tesouros. Acomodação.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluidos
· Café da manha (buffet na maioria dos hotéis).
· Refeições: 4
Visita com guia local e/ou excurções
· Panorâmica de Nápoles
· Visita panorâmica de Sorrento
· Costa Amalﬁtana
· Grutas do Ángel en Pertosa
· Paestum
· Visita panorâmica de Salerno
· Palacio Real de Caserta
· Panorâmica de Roma

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

NOME

SITUAÇÃO

CAT.

Roma

Dei Congressi
Holiday inn Pisana
Barceló Mantegna
Holiday inn Nápoles
Ramada Nápoli
Grand Hotel Salerno
Novotel salerno

Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Centro
Centro
Cidade

4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

Nápoles
Salerno

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA 18 JUN / 10 SET

SALIDAS QUINCENALES
ITIN.

DIAS

ST7018
Seleção

10

REFEIÇÕES

4

DUPLO

SINGLE

Roma - Roma
1.485
1.920

SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã e dia livre à sua disposição ou, se desejar, poderá fazer uma excursão opcional para conhecer os
Museus Vaticanos, um dos museus mais importantes do
mundo, pelos tesouros artísticos que nele contém, entre
os quais se destaca a obra-prima da pintura afresco de
Michelangelo: a Capela Sistina. Depois de um passeio cuidadosamente selecionados pelo nosso guia local em museus, vamos continuar com a visita da maior igreja da cristandade: Basílica de São Pedro. Se você desejar, em uma
outra excursão opcional, a Roma Barroca, que percorrerá
as fontes e praças mais emblemáticas da cidade, incluindo
Piazza do Parthenon e Piazza Navona, centro intelectual
e boêmio da cidade, a Fonte de Trevi, etc. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao
aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim
dos nossos serviços.
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ST7089

LAGOS DO NORTE E O MELHOR DA TOSCANA
ITÁLIA
L. Maggiore 3

1 Lago de Como
1

Milão
Pisa 1

1 Florença
2 Siena

1

Roma
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ITINERÁRIO
ST7089

DIAS REFEIÇÕES
12

13

PREÇO BASE

2.515 $

artesanato. Continuação de barco para Santa Margherita
Ligure, com tempo livre para passear ao longo do seu passeio marítimo. Seguiremos para Pisa e tempo livre para
explorar a Praça dos Milagres, onde está a Torre Inclinada,
o Batistério e a Catedral. Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: BRASIL - MILÃO
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

* Em caso que as condições climatológicas impeça-no os
trajetos em barco se realizarão via terrestre.

QUINTA-FEIRA: MILÃO - LAGO MAGGIORE
Chegada e traslado ao hotel no Lago Maggiore. Resto do
dia livre para apreciar a maravilhosa e relaxante paisagem
que existe no Lago Maggiore. Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: PISA - FLORENÇA - VILA PITIANA
Café da manhã. Saída para Florença, dirigindo-nos em primeiro lugar a São Miniato e o Piazzale Michelangelo, com
as melhores vistas da cidade, antes de começar a visita
panorâmica da cidade: o Duomo de Santa Maria do Fiore,,
o campanário, o Batistério, a Ponte Vecchio; a Praça da
Sgnoria, etc. Tempo livre para conhecer algum dos mercados da cidade ou, se desejar, poderá realizar uma visita
opcional dos museus ﬂorentinos, onde conheceremos o
“Davi”, obra do Michelangelo. Continuação ao nosso hotel,
em uma vila no coração da Toscana. Jantar típico, onde
se degustará as especialidades da região. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: LAGO MAGGIORE (ILHAS BORROMEU)
Café da manhã. Hoje conheceremos o Lago Maggiore,
onde navegaremos até as Ilhas Borromeu. Visitaremos a
“Ilha Bela”, com o Palácio Borromeu e seus jardins, a “Ilha
Mãe”, com seu Jardim Botânico, e a “ilha dos Pescadores”.
Almoço e retorno ao hotel. Jantar e acomodação.
SÁBADO: LAGO MAGGIORE - LUGANO - LOCARNO - L. MAGGIORE
Café da manhã. Continuando pelos Lagos Alpinos, seguiremos para a cidade suíça de Lugano. Teremos tempo
livre no centro histórico e em seguida subiremos de funicular ao Monte Salvatore, onde almoçaremos, além de
apreciar as excelentes vistas do lago. Continuação para
Locarno. Tempo livre para passear por esta cidade, ponto
de encontro de ﬁguras de renome internacional. Retorno
ao nosso hotel no Lago Maggiore. Jantar e acomodação.
DOMINGO: LAGO MAGGIORE - LAGO D’ORTA - ILHA DE SAN GIULIO
- LAGO DE COMO
Café da manhã. Saída para o Lago D’Orta, onde realizaremos um passeio em trem elétrico até o Sacromonte. À
continuação, conheceremos o centro histórico do Lago
D’Orta e embarcaremos até a Ilha de San Giulio, onde se
encontra a Basílica com o mesmo nome. Retornamos ao
continente. Tempo livre até a hora de irmos para Como.
Visita panorâmica do centro histórico e continuação para
nosso hotel no Lago de Como. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: LAGO DE COMO - MILÃO
Café da manhã. Hoje realizaremos um percurso pelo Lago
de Como no que conheceremos Varenna, com lugares
evocadores como Vila Monastero ou Vila Cipresi, com seu
jardim de várias alturas. Depois nos dirigiremos a Bellagio,
a localidade mais famosa do lago, à que iremos navegando, pois dessa forma sentiremos que chegamos a um lugar excepcional. Almoço e tempo livre dantes de embarcar para realizar um percurso pelo lago até Como, onde
continuaremos nossa viagem até Milão. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MILÃO - RAPALLO - PORTOFINO - PISA
Café da manhã e saída para a costa Ligúria, um dos locais
mais bonitos do Mediterrâneo. Chegaremos em Rapallo e
ali embarcaremos até Portoﬁno *. Tempo livre para apreciar a beleza do seu porto, com suas casas coloridas típicas ou passear pelas ruas onde há numerosas oﬁcinas de

QUINTA-FEIRA: VILA PITIANA - STRADA CHIANTIGIANA CASTELLINA IN CHIANTI - SIENA
Café da manhã. Saída para a Região do Chianti. Nos dirigiremos para a “Strada Chiantigiana”. Passando perto das
cidades de Greve in Chianti ou Panzano in Chianti, fazendo
uma parada em Castellina in Chianti, povoado de origem
etrusco. Tempo livre para conhece-la e também faremos
uma degustação de vinhos toscanos e um almoço rápido,
que provaremos os frios típicos. Continuação para Siena.
Visita panorâmica: o exterior da sua Catedral, o centro histórico medieval e a praça do Campo, onde se encontra o
Palácio da Prefeitura. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: SIENA - VOLTERRA - SAN GIMIGNANO MONTERRIGIONE - SIENA
Café da manhã e saída para Volterra. Visita panorâmica
desta cidade, antiga capital etrusca, importante cidade
romana. . Uma cidade onde se respira mais de 2.000
anos. Durante a visita vamos conhecer o Museu Etrusco.
Continuação para San Gimignano, uma cidade medieval
cujas torres, durante as guerras entre guelfos e gibelinos,
se uniam por uma rede de passarelas. Tempo livre. Continuação para Monteriggioni e tempo livre para explorar
esta cidade medieval construído no topo de uma colina,
no século XIII. Retorno para Siena. Jantar e acomodação.
SÁBADO: SIENA -PIENZA - MONTEPULCIANO - ROMA
Café da manhã. Saída para Pienza, joia urbana por excelência do sul da Toscana. Tempo livre para conhecer a
chamada “cidade renacentista ideal”. Continuação para
Montepulciano. Tempo livre e continuação para Roma.
Jantar e acomodação.
DOMINGO: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao
aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim
dos nossos serviços.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluidos
· Café da manha (buffet na maioria dos hotéis).
· Refeições: 13
Visita com guia local e/ou excurções
· Excursão as Ilhas Borromeas · Lago de Orta e Ilha de
San Giulio · Panorâmica de Como, Florença com subida
ao Piazzale Michelangelo e San Miniato, Siena e Volterra
com visita do Museu Etrusco · Passeio en barco a
Portoﬁno e Santa Margherita Ligure · Degustação de vino
na Região de Chianti
Outros lugares de interesse comentados pelo nosso guia
· Milão
· Lugano
· Funicular Monte Salvatore
· Locarno
· Varenna
· Bellagio
· Vila Cipresi
· Vila Monastero
· Rapallo
· Portoﬁno
· Santa Margherita Ligure
· Pisa
· Castellina in Chianti
· San Gimignano
· Monteriggioni
· Pienza
· Montepulciano

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

NOME

SITUAÇÃO

CAT.

L. Maggiore Grand Hotel Bristol
Stressa
Dino / Simplon
Báveno
L. di Como Nh Pontevechio
Lecco
Milão
Hilton Garden Inn
Cidade
Ramada Plaza / Nh Concordia Cidade
Pisa
Galileo
Cidade
Toscana
Villa Il Palagio
Rignano sull’Arno
Villa Pitiana
Donnini Firenze
Siena
Degli Ulivi
Cidade
Roma
Barceló Mantegna
Cidade
Dei Congresi / Novotel eur
Cidade

4*
4*
4*S
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA 14 JUN / 20 SET

SALIDAS QUINCENALES
ITIN.

ST7089
Seleção

DIAS

12

REFEIÇÕES

13

DUPLO

SINGLE

Milão - Roma
2.515
3.055

119

ITÁLIA

ST7087

ITÁLIA SECRETA

VIS
STA DO
D LAG
AGO
AG
O · LA
LAGO
G MAG
GO
GGIO
IORE
R
RE

ITINERÁRIO

DIAS REFEIÇÕES

llo e ali embarcaremos até Portoﬁno *, cidade elegante,
com tradição marítima e ponto de encontro do jet set
internacional. Tempo livre para apreciar a beleza do seu
porto, com suas casas coloridas típicas ou passear pelas
ruas onde há numerosas oﬁcinas de artesanato, entre os
quais se destaca as rendas. Também, degustar a excelente cozinha da Ligúria. Continuação de barco para Santa
Margherita Ligure, com tempo livre para passear ao longo
do Corso Doria, seu agradável passeio marítimo ou seu
porto. Seguiremos para Pisa e tempo livre para explorar
a Praça dos Milagres, considerada um dos principais centros de arte medieval, onde está a famosa Torre Inclinada, o Batistério e a Catedral, testemunho do seu passado
glorioso como um tempo de potência marítima. Jantar e
acomodação.

PREÇO BASE

ST7087

16

14

3.120 $

ST7088

14

13

2.820 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
QUARTA-FEIRA: BRASIL - MILÃO
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
QUINTA-FEIRA: MILÃO - LAGO MAGGIORE
Chegada e traslado ao hotel no Lago Maggiore. Resto do
dia livre para apreciar a maravilhosa e relaxante paisagem
que existe no Lago Maggiore, graças ao seu microclima
especial. Jantar e acomodação.

* Em caso que as condições climatológicas impeça-no os
trajetos em barco se realizarão via terrestre.

SEXTA-FEIRA: LAGO MAGGIORE (ILHAS BORROMEU)
Café da manhã. Hoje conheceremos o Lago Maggiore,
onde navegaremos até as Ilhas Borromeu. Visitaremos a
“Ilha Bela”, com o Palácio Borromeu e seus jardins, a “Ilha
Mãe”, famosa por seu Jardim Botânico e seu clima, e a
“ilha dos Pescadores”. Almoço e retorno ao hotel. Jantar
e acomodação.
SÁBADO: LAGO MAGGIORE - LUGANO - LOCARNO - L. MAGGIORE
Café da manhã. Continuando pelos Lagos Alpinos, seguiremos para a cidade suíça de Lugano, no Lago com
o mesmo nome. Teremos tempo livre no centro histórico
da cidade e em seguida subiremos de funicular ao Monte
Salvatore, onde almoçaremos, além de apreciar as excelentes vistas do lago e do maravilhoso entorno. Continuação para Locarno, que graças à sua situação geográﬁca excepcional às margens do Lago Maggiore, e ao
peculiar microclima subtropical desta zona, se converteu
em um destino turístico, onde se pode praticar esportes
ao ar livre, admirar edifícios cheios de história e desfrutar
de um ambiente animado. Tempo livre para passear por
esta cidade, ponto de encontro de ﬁguras de renome internacional e onde poderá passear pelo passeio da fama,
que ﬁguras como Santana, Sting ou Juanes possuem sua
própria estrela. Retorno ao nosso hotel no Lago Maggiore.
Jantar e acomodação.
DOMINGO: LAGO MAGGIORE - LAGO D’ORTA - ILHA DE SAN GIULIO
- LAGO DE COMO
Café da manhã. Saída para o Lago D’Orta, onde realizaremos um passeio em trem elétrico até o Sacromonte. À
continuação, conheceremos o centro histórico do Lago
D’Orta e embarcaremos até a Ilha de San Giulio, onde se
encontra a Basílica com o mesmo nome. Retornamos ao
continente. Tempo livre até a hora de irmos para Como.
Visita panorâmica do centro histórico e continuação para
nosso hotel no Lago de Como. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: LAGO DE COMO - MILÃO
Café da manhã. Hoje realizaremos um percurso pelo Lago
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de Como no que conheceremos Varenna, onde, através de
suas ruas, seus rincões e seus jardins se respira um ambiente de outros tempos e pode gozar de uma magníﬁca
vista caminhando ao longo da romântica “passarela lago”.
Conheceremos dois lugares evocadores, Vila Monastero,
com seu jardim de dois quilômetros de longo em frente ao
lago ou Vila Cipresi, com seu jardim de várias alturas. Depois nos dirigiremos a Bellagio, a localidade mais famosa
do lago, à que iremos navegando, pois dessa forma sentiremos que chegamos a um lugar excepcional, admirando
as fachadas das moradias em cor pastel e as ruas escalonadas que sobem pelas colinas que a envolvem. Almoço e
tempo livre dantes de embarcar para realizar um percurso
pelo lago até Como, onde continuaremos nossa viagem
até Milão, capital da Lombardía. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MILÃO - RAPALLO - PORTOFINO - PISA
Café da manhã e saída para a costa Ligúria, um dos locais
mais bonitos do Mediterrâneo. Chegaremos em Rapa-

QUARTA-FEIRA: PISA - FLORENÇA - VILA PITIANA
Café da manhã. Saída para Florença, dirigindo-nos em
primeiro lugar ao Monte das Cruzes, onde conheceremos São Miniato, joia do romântico ﬂorentino e o Piazzale Michelangelo, de onde teremos as melhores vistas
da cidade, antes de começar a visita panorâmica da cidade: o Duomo de Santa Maria do Fiore, com sua cúpula
maravilhosa, realizada por Brunelleschi e que serviu de
modelo para Michelangelo para realizar a de São Pedro
no Vaticano; o campanário, construído por Giotto; o Batistério, onde se encontram as famosas Portas do Paraíso
de Ghiberti; a Ponte Vecchio; a Praça da Sgnoria com o
Palazzo Vecchio e seu conjunto de estátuas e fontes de
uma grande riqueza artística, etc. Tempo livre para conhecer algum dos mercados da cidade ou, se desejar, poderá
realizar uma visita opcional dos museus ﬂorentinos, onde
conheceremos o “Davi”, obra prima do Michelangelo. Continuação ao nosso hotel, em uma vila no coração da Toscana. Jantar típico, onde se degustará as especialidades
da região. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: VILA PITIANA - STRADA CHIANTIGIANA CASTELLINA IN CHIANTI - SIENA
Café da manhã. Saída para uma das áreas mais representativas da Toscana, a Região do Chianti. Nos dirigiremos
para a “Strada Chiantigiana”, estrada que realiza um percurso pelas colinas Toscana. Passando perto das cidades
de Greve in Chianti ou Panzano in Chianti , fazendo uma
parada em Castellina in Chianti, povoado de origem etrusco, situado no pico de uma colina, no coração da Toscana. Durante a Idade Média foi um lugar estratégico nas
lutas entre Florença e Siena. Tempo livre para conhece-la
e também faremos uma degustação de vinhos toscanos e
um almoço rápido, que provaremos os frios típicos. Continuação para Siena. Visita panorâmica da cidade que teve
seu auge no século XIII, quando teve a banca mais ﬂorescente da Itália. Conheceremos o exterior da sua Catedral,
o centro histórico medieval e a praça do Campo, com sua
original forma de leque, onde se encontra o Palácio da
Prefeitura, de estilo gótico. Jantar e acomodação.
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SEXTA-FEIRA: SIENA - VOLTERRA - SAN GIMIGNANO MONTERRIGIONE - SIENA
Café da manhã e saída para Volterra, uma joia da arquitetura medieval na província de Pisa. Realizaremos uma
visita panorâmica que nos permitirá desfrutar desta belíssima cidade, antiga capital etrusca, importante cidade
romana, com grande poder econômico, social e jurídico
durante a época medieval. Iremos visitar as encantadoras
ruas do centro histórico, onde as casas, torres e palácios
se alternam em uma cidade onde se respira mais de 2.000
anos de história. Durante a visita vamos conhecer o Museu
Etrusco. Continuação para San Gimignano, uma cidade
medieval cujas torres, durante as guerras entre guelfos e
gibelinos, se uniam por uma rede de passarelas. Tempo
livre. Continuação para Monteriggioni e tempo livre para
explorar esta bela cidade medieval construído no topo
de uma colina, no século XIII. É cercada por uma muralha circular e 14 torres de guarda erguidas para proteger a
fronteira de Siena contra os ataques de Florença. Retorno
para Siena. Jantar e acomodação.
SÁBADO: SIENA -PIENZA - MONTEPULCIANO - ROMA
Café da manhã. Saída para Pienza, joia urbana por excelência do sul da Toscana e nasceu como tal, graças ao
patrocínio do Papa Pio II, que queria tornar a cidade ideal
do Renascimento. Tempo livre para andar na rua principal “Corso Rossellino”, deixando para trás a igreja de San
Francesco (XIII século, gótico), Piazza Pio II, a Catedral,
o Palazzo Picolomini frente para o Vale Orcia. O Palazzo
Ammannati, o Palácio do Bispo com o Museu Diocesano,
etc. Continuação para Montepulciano. Tempo livre e continuação para Roma. Jantar e acomodação.
DOMINGO: ROMA
Café da manhã e visita panorâmica: a Piazza Venezia, a
Colina do Capitólio, o Fórum Romano, o Coliseu (exterior),
o Arco de Constantino, etc. Resto do dia livre. Você pode
fazer um passeio opcional da Roma Imperial em que três
monumentos emblemáticos serão visitados: no interior
do Coliseu, o edifício mais importante de Roma Imperial
e símbolo da cidade, onde as lutas de gladiadores mostraram, na Antiguidade, o poder da que foi a “Capital do
mundo”. Vamos continuar nesta excursão opcional com
outra das obras mais espetaculares do gênio do Renascimento italiano, Michelangelo: o Moisés e, para ﬁnalizar,
conheceremos a mais bela das Basílicas patriarcais romanas: Santa Maria Maggiore, que esconde um interior com
magníﬁcos tesouros. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã e dia livre à sua disposição ou, se desejar, poderá fazer uma excursão opcional para conhecer os
Museus Vaticanos, um dos museus mais importantes do
mundo, pelos tesouros artísticos que nele contém, entre
os quais se destaca a obra-prima da pintura afresco de
Michelangelo: a Capela Sistina. Depois de um passeio cuidadosamente selecionados pelo nosso guia local em museus, vamos continuar com a visita da maior igreja da cristandade: Basílica de São Pedro. Se você desejar, em uma

outra excursão opcional, a Roma Barroca, que percorrerá
as fontes e praças mais emblemáticas da cidade, incluindo
Piazza do Parthenon e Piazza Navona, centro intelectual
e boêmio da cidade, a Fonte de Trevi, etc. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao
aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim
dos nossos serviços.
FIM DO ITINERÁRIO ST7088
TERÇA-FEIRA: ROMA - NÁPOLES
Café da manhã e saída para Nápoles. Ao chegar, realizaremos uma visita panorâmica de ônibus, onde poderemos
visualizar os grandes contrastes da cidade, dirigindo-nos
à Colina de Posilipo, de onde poderemos admirar as duas
baías, a de Pozzuoli, com os Campos Flegreos e a Baía
de Nápoles, o ponto panorâmico mais impressionante da
cidade. Também se realizara uma visita a pé onde passearemos pela Praça do Plebiscito, onde está o Palácio Real,
a galeria Umberto I, a Opera de Nápoles, Teatro de São
Carlos e não poderia faltar o Spaccanapol, onde se encontrava o antigo centro histórico greco-romano que deu origem a cidade e o lugar em que hoje em dia late o coração
napolitano com suas ruelas onde, junto com a animada
voz das pessoas, encontraremos as oﬁcinas de artesãos
e as inúmeras maravilhas artísticas que aparecem, inesperadamente, nas esquinas. Tarde livre para desfrutar das
zonas comerciais ou descansar saboreando um delicioso
chocolate no histórico Grande Café Gambrinus, símbolo
da elegância e lugar de encontro de intelectuais e artistas
desde o século XIX. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: NÁPOLES
Café da manhã. Dia livre ou, se desejar, realizar uma excursão opcional a dois lugares inesquecíveis, onde estaremos o dia todo. Em primeiro lugar iremos a Pompeia,
onde conheceremos, junto ao nosso guia local, os magníﬁcos vestígios arqueológicos desta cidade romana parada
no tempo pela erupção do Vesúvio no ano 79 d. C. e que
estão considerados como um dos principais do mundo.
A continuação, conheceremos a paradisíaca Ilha de Capri,
que por sua privilegiada situação geográﬁca, dominando
o Golfo de Nápoles e graças a sua esplendida beleza natural e suas suaves temperaturas em qualquer época do
ano, ﬁzeram com que, desde a mais remota antiguidade,
fosse um lugar desejado por imperadores, reis e príncipes e hoje em dia, ponto de encontro da alta sociedade
internacional. Ao chegar visitaremos Capri e se o tempo
nos permite, conheceremos alguma das muitas grutas que
rodeiam a ilha. Retorno a Nápoles. Acomodação.
QUNTA-FEIRA: NÁPOLES
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao
aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim
dos nossos serviços.
FIM DO ITINERÁRIO ST7087

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluidos
· Café da manha (buffet na maioria dos hotéis).
· Refeições: Segundo itinerário
Visita com guia local e/ou excurções (Segundo
itinerário)
· Excursão as Ilhas Borromeas
· Lago de Orta e Ilha de San Giulio
· Panorâmica de Como, Florença com subida ao Piazzale
Michelangelo e San Miniato, Siena, Volterra com visita do
Museu Etrusco, Roma e Nápoles
· Passeio en barco a Portoﬁno e Santa Margherita Ligure
· Degustação de vino na Região de Chianti
Outros lugares de interesse comentados pelo nosso
guia (Segundo itinerário)
· Milão · Lugano · Funicular Monte Salvatore · Locarno ·
Varenna · Bellagio · Vila Cipresi · Vila Monastero · Rapallo
· Portoﬁno · Santa Margherita Ligure · Pisa · Castellina
in Chianti · San Gimignano · Monteriggioni · Pienza ·
Montepulciano

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

NOME

L. Maggiore Grand Hotel Bristol
Dino / Simplon
L. di Como Nh Pontevechio
Milão
Hilton Garden Inn
Ramada Plaza
Nh Concordia
Pisa
Galileo
Toscana
Villa Il Palagio
Villa Pitiana
Siena
Degli Ulivi
Roma
Barceló Mantegna
Dei Congresi / Novotel eur
Nápoles
Holiday inn Nápoles
Ramada Nápoli

SITUAÇÃO

CAT.

Stressa
Báveno
Lecco
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Rignano sull’Arno
Donnini Firenze
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Centro

4*
4*
4*S
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA 14 JUN / 20 SET

SALIDAS QUINCENALES
ITIN.

ST7087
Seleção
ST7088
Seleção

DIAS

REFEIÇÕES

16

14

14

13

DUPLO

SINGLE

Milão - Nápoles
3.120
3.880
Milão - Roma
2.820
3.470
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DIAS REFEIÇÕES

PREÇO BASE

ST7086

19

16

3.700 $

ST7090

15

9

2.540 $

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST7086
QUARTA-FEIRA: BRASIL - MILÃO
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
QUINTA-FEIRA: MILÃO - LAGO MAGGIORE
Chegada e traslado ao hotel no Lago Maggiore. Resto do
dia livre. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: LAGO MAGGIORE (ILHAS BORROMEU)
Café da manhã. Hoje conheceremos o Lago Maggiore,
onde navegaremos até as Ilhas Borromeu. Visitaremos a
“Ilha Bela”, com o Palácio Borromeu e seus jardins, a “Ilha
Mãe”, famosa por seu Jardim Botânico e seu clima, e a
“ilha dos Pescadores”. Almoço e retorno ao hotel. Jantar
e acomodação.

biente de outros tempos e pode gozar de uma magníﬁca
vista caminhando ao longo da romântica “passarela lago”.
Conheceremos dois lugares evocadores, Vila Monastero,
com seu jardim de dois quilômetros de longo em frente ao
lago ou Vila Cipresi, com seu jardim de várias alturas. Depois nos dirigiremos a Bellagio, a localidade mais famosa
do lago, à que iremos navegando, pois dessa forma sentiremos que chegamos a um lugar excepcional, admirando
as fachadas das moradias em cor pastel e as ruas escalonadas que sobem pelas colinas que a envolvem. Almoço e
tempo livre dantes de embarcar para realizar um percurso
pelo lago até Como, onde continuaremos nossa viagem
até Milão, capital da Lombardía. Acomodação.
COMEÇO DO ITINERÁRIO ST7090
DOMINGO: BRASIL - MILÃO
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
SEGUNDA-FEIRA: MILÃO
Chegada a Milão e traslado ao hotel. Tempo livre, que
convidamos a descobrir a beleza da capital da Lombarda.
Acomodação.
CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS

SÁBADO: LAGO MAGGIORE - LUGANO - LOCARNO - L. MAGGIORE
Café da manhã. Continuando pelos Lagos Alpinos, seguiremos para a cidade suíça de Lugano, no Lago com
o mesmo nome. Teremos tempo livre no centro histórico
da cidade e em seguida subiremos de funicular ao Monte
Salvatore, onde almoçaremos, além de apreciar as excelentes vistas do lago e do maravilhoso entorno. Continuação para Locarno, que graças à sua situação geográﬁca excepcional às margens do Lago Maggiore, e ao
peculiar microclima subtropical desta zona, se converteu
em um destino turístico, onde se pode praticar esportes
ao ar livre, admirar edifícios cheios de história e desfrutar
de um ambiente animado. Tempo livre para passear por
esta cidade, ponto de encontro de ﬁguras de renome internacional e onde poderá passear pelo passeio da fama,
que ﬁguras como Santana, Sting ou Juanes possuem sua
própria estrela. Retorno ao nosso hotel no Lago Maggiore.
Jantar e acomodação.
DOMINGO: LAGO MAGGIORE - LAGO D’ORTA - ILHA DE SAN GIULIO
- LAGO DE COMO
Café da manhã. Saída para o Lago D’Orta, onde realizaremos um passeio em trem elétrico até o Sacromonte. À
continuação, conheceremos o centro histórico do Lago
D’Orta e embarcaremos até a Ilha de San Giulio, onde se
encontra a Basílica com o mesmo nome. Retornamos ao
continente. Tempo livre até a hora de irmos para Como.
Visita panorâmica do centro histórico e continuação para
nosso hotel no Lago de Como. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: LAGO DE COMO - MILÃO
Café da manhã. Hoje realizaremos um percurso pelo Lago
de Como no que conheceremos Varenna, onde, através de
suas ruas, seus rincões e seus jardins se respira um am-
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TERÇA-FEIRA: MILÃO - RAPALLO - PORTOFINO - PISA
Café da manhã e saída para a costa Ligúria, um dos locais
mais bonitos do Mediterrâneo. Chegaremos em Rapallo e ali embarcaremos até Portoﬁno *, cidade elegante,
com tradição marítima e ponto de encontro do jet set
internacional. Tempo livre para apreciar a beleza do seu
porto, com suas casas coloridas típicas ou passear pelas
ruas onde há numerosas oﬁcinas de artesanato, entre os
quais se destaca as rendas. Também, degustar a excelente cozinha da Ligúria. Continuação de barco para Santa
Margherita Ligure, com tempo livre para passear ao longo
do Corso Doria, seu agradável passeio marítimo ou seu
porto. Seguiremos para Pisa e tempo livre para explorar
a Praça dos Milagres, considerada um dos principais centros de arte medieval, onde está a famosa Torre Inclinada, o Batistério e a Catedral, testemunho do seu passado
glorioso como um tempo de potência marítima. Jantar e
acomodação.
* Em caso que as condições climatológicas impeça-no os
trajetos em barco se realizarão via terrestre.
QUARTA-FEIRA: PISA - FLORENÇA - VILA PITIANA
Café da manhã. Saída para Florença, dirigindo-nos em
primeiro lugar ao Monte das Cruzes, onde conheceremos São Miniato, joia do romântico ﬂorentino e o Piazzale Michelangelo, de onde teremos as melhores vistas
da cidade, antes de começar a visita panorâmica da cidade: o Duomo de Santa Maria do Fiore, com sua cúpula
maravilhosa, realizada por Brunelleschi e que serviu de
modelo para Michelangelo para realizar a de São Pedro
no Vaticano; o campanário, construído por Giotto; o Batistério, onde se encontram as famosas Portas do Paraíso

de Ghiberti; a Ponte Vecchio; a Praça da Sgnoria com o
Palazzo Vecchio e seu conjunto de estátuas e fontes de
uma grande riqueza artística, etc. Tempo livre para conhecer algum dos mercados da cidade ou, se desejar, poderá
realizar uma visita opcional dos museus ﬂorentinos, onde
conheceremos o “Davi”, obra prima do Michelangelo. Continuação ao nosso hotel, em uma vila no coração da Toscana. Jantar típico, onde se degustará as especialidades
da região. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: VILA PITIANA - STRADA CHIANTIGIANA CASTELLINA IN CHIANTI - SIENA
Café da manhã. Saída para uma das áreas mais representativas da Toscana, a Região do Chianti. Nos dirigiremos
para a “Strada Chiantigiana”, estrada que realiza um percurso pelas colinas Toscana. Passando perto das cidades
de Greve in Chianti ou Panzano in Chianti , fazendo uma
parada em Castellina in Chianti, povoado de origem etrusco, situado no pico de uma colina, no coração da Toscana. Durante a Idade Média foi um lugar estratégico nas
lutas entre Florença e Siena. Tempo livre para conhece-la
e também faremos uma degustação de vinhos toscanos e
um almoço rápido, que provaremos os frios típicos. Continuação para Siena. Visita panorâmica da cidade que teve
seu auge no século XIII, quando teve a banca mais ﬂorescente da Itália. Conheceremos o exterior da sua Catedral,
o centro histórico medieval e a praça do Campo, com sua
original forma de leque, onde se encontra o Palácio da
Prefeitura, de estilo gótico. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: SIENA - VOLTERRA - SAN GIMIGNANO MONTERRIGIONE - SIENA
Café da manhã e saída para Volterra, uma joia da arquitetura medieval na província de Pisa. Realizaremos uma
visita panorâmica que nos permitirá desfrutar desta belíssima cidade, antiga capital etrusca, importante cidade
romana, com grande poder econômico, social e jurídico
durante a época medieval. Iremos visitar as encantadoras
ruas do centro histórico, onde as casas, torres e palácios
se alternam em uma cidade onde se respira mais de 2.000
anos de história. Durante a visita vamos conhecer o Museu
Etrusco. Continuação para San Gimignano, uma cidade
medieval cujas torres, durante as guerras entre guelfos e
gibelinos, se uniam por uma rede de passarelas. Tempo
livre. Continuação para Monteriggioni e tempo livre para
explorar esta bela cidade medieval construído no topo
de uma colina, no século XIII. É cercada por uma muralha circular e 14 torres de guarda erguidas para proteger a
fronteira de Siena contra os ataques de Florença. Retorno
para Siena. Jantar e acomodação.
SÁBADO: SIENA -PIENZA - MONTEPULCIANO - ROMA
Café da manhã. Saída para Pienza, joia urbana por excelência do sul da Toscana e nasceu como tal, graças ao
patrocínio do Papa Pio II, que queria tornar a cidade ideal
do Renascimento. Tempo livre para andar na rua principal “Corso Rossellino”, deixando para trás a igreja de San
Francesco (XIII século, gótico), Piazza Pio II, a Catedral, o
Palazzo Picolomini com seu belo jardim frente para o Vale
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Orcia. O Palazzo Ammannati, o Palácio do Bispo com o
Museu Diocesano e muitas lojas onde o produto é o queijo Pecorino, que não deve deixar de experimentar, assim
como os excelentes frios da região. Continuação para
Montepulciano. Tempo livre e continuação para Roma.
Jantar e acomodação.
DOMINGO: ROMA
Café da manhã e visita panorâmica: a Piazza Venezia, a
Colina do Capitólio, o Fórum Romano, o Coliseu (exterior),
o Arco de Constantino, etc. Resto do dia livre. Você pode
fazer um passeio opcional da Roma Imperial em que três
monumentos emblemáticos serão visitados: no interior
do Coliseu, o edifício mais importante de Roma Imperial
e símbolo da cidade, onde as lutas de gladiadores mostraram, na Antiguidade, o poder da que foi a “Capital do
mundo”. Vamos continuar nesta excursão opcional com
outra das obras mais espetaculares do gênio do Renascimento italiano, Michelangelo: o Moisés e, para ﬁnalizar,
conheceremos a mais bela das Basílicas patriarcais romanas: Santa Maria Maggiore, que esconde um interior com
magníﬁcos tesouros. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã e dia livre à sua disposição ou, se desejar, poderá fazer uma excursão opcional para conhecer os
Museus Vaticanos, um dos museus mais importantes do
mundo, pelos tesouros artísticos que nele contém, entre
os quais se destaca a obra-prima da pintura afresco de
Michelangelo: a Capela Sistina. Depois de um passeio cuidadosamente selecionados pelo nosso guia local em museus, vamos continuar com a visita da maior igreja da cristandade: Basílica de São Pedro. Se você desejar, em uma
outra excursão opcional, a Roma Barroca, que percorrerá
as fontes e praças mais emblemáticas da cidade, incluindo
Piazza do Parthenon e Piazza Navona, centro intelectual
e boêmio da cidade, a Fonte de Trevi, etc. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ROMA - NÁPOLES
Café da manhã e saída para Nápoles. Ao chegar, realizaremos uma visita panorâmica de ônibus, onde poderemos
visualizar os grandes contrastes da cidade, dirigindo-nos
à Colina de Posilipo, de onde poderemos admirar as duas
baías, a de Pozzuoli, com os Campos Flegreos e a Baía
de Nápoles, o ponto panorâmico mais impressionante da
cidade. Também se realizara uma visita a pé onde passearemos pela Praça do Plebiscito, onde está o Palácio Real,
a galeria Umberto I, a Opera de Nápoles, Teatro de São
Carlos e não poderia faltar o Spaccanapol, onde se encontrava o antigo centro histórico greco-romano que deu origem a cidade e o lugar em que hoje em dia late o coração
napolitano com suas ruelas onde, junto com a animada
voz das pessoas, encontraremos as oﬁcinas de artesãos
e as inúmeras maravilhas artísticas que aparecem, inesperadamente, nas esquinas. Tarde livre para desfrutar das
zonas comerciais ou descansar saboreando um delicioso
chocolate no histórico Grande Café Gambrinus, símbolo
da elegância e lugar de encontro de intelectuais e artistas
desde o século XIX. Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: NÁPOLES
Café da manhã. Dia livre ou, se desejar, excursão opcional a Pompeia, onde conheceremos, junto ao nosso guia
local, os magníﬁcos vestígios arqueológicos desta cidade
romana parada no tempo pela erupção do Vesúvio no ano
79 d. C. e que estão considerados como um dos principais
do mundo. A continuação, conheceremos a Ilha de Capri,
que por sua privilegiada situação geográﬁca, dominando
o Golfo de Nápoles e graças a sua esplendida beleza natural e suas suaves temperaturas em qualquer época do
ano, ﬁzeram com que, desde a mais remota antiguidade,
fosse um lugar desejado por imperadores, reis e príncipes e hoje em dia, ponto de encontro da alta sociedade
internacional. Ao chegar visitaremos Capri e se o tempo
nos permite, conheceremos alguma das muitas grutas que
rodeiam a ilha. Retorno a Nápoles. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: NÁPOLES - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Café da manhã. Saída para Sorrento para realizar a visita
panorâmica da cidade. Continuação pela Costa Amalﬁtana até Positano, um dos enclaves mais característicos da
península de Sorrento, empoleirado entre os penhascos e
a montanha. Passearemos suas ruelas, as vezes formadas
por pequenas escadas, que lhes dão um encanto especial.
Desde ali, embarcaremos para Amalﬁ, principal população
da Costa Amalﬁ tana, famosa não só por sua beleza e por
sua Catedral, mas também pela produção de limoncello, licor típico da região. Continuação a Salerno e visita
panorâmica com guia local, onde poderemos admirar o
Castelo, a Igreja de San Pietro a Corte, o Teatro Verdi ou
sua Catedral de São Matheus, etc. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: SALERNO - GRUTAS DE PERTOSA - PAESTUM SALERNO
Café da manhã. Saída para Pertosa para visitar as Grutas
do Anjo, originadas há mais de 35 milhões de anos, são
as mais importantes do sul da Itália e as únicas que tem
um rio subterrâneo, o percurso consiste em uma pequena
travessia em barco e outra a pé (se recomenda jaqueta
e sapato cômodo), onde veremos as formações de estalactites e estalagmites que fazem do lugar um mundo de
ilusão. Continuação a Paestum. Almoço e visita da zona
arqueológica, com três dos templos dóricos do século V
a.C. melhor conservados do mundo. Conheceremos também o Museu com importantes vestígios da antiga cidade
grega de Possidônia, e os belos murais do tumulo do Nadador. Regresso a Salerno. Jantar e acomodação.
SÁBADO: SALERNO - PALÁCIO DE CASSERTA - ROMA
Café da manhã. Saída para Casserta para visitar o Palácio
Real, mandado construir pelo Rei Carlos III da Espanha, e
um dos mais importantes da Itália com 1200 quartos e os
lindos jardins desenhados por Vanvitelli. Continuação para
Roma. Acomodação.
DOMINGO: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu pais de origem. Fim dos
nossos serviços.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluidos
· Café da manhã buffet (na maioria dos hotéis)
· Refeições: Segundo itinerário
Visita com guia local e/ou excurções (Segundo
itinerário)
· Excursão as Ilhas Borromeas · Lago de Orta e Ilha de
San Giulio · Panorâmica de Como, Florença com subida
ao Piazzale Michelangelo e San Miniato, Siena, Volterra
com visita do Museu Etrusco, Roma, Nápoles, Sorrento e
Salerno · Passeio en barco a Portoﬁno e Santa Margherita
Ligure · Degustação de vino na Região de Chianti
· Costa Amalﬁtana · Grotas do Anjo em Pertosa · Paestum
· Palácio Real de Caserta
Outros lugares de interesse comentados pelo nosso
guia (Segundo itinerário)
· Milão · Lugano · Funicular Monte Salvatore · Locarno ·
Varenna · Bellagio · Vila Cipresi · Vila Monastero · Rapallo
· Portoﬁno · Santa Margherita Ligure · Pisa · Castellina
in Chianti · San Gimignano · Monteriggioni · Pienza ·
Montepulciano
HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

NOME

L. Maggiore Grand Hotel Bristol
Dino / Simplon
L. di Como Nh Pontevechio
Milão
Hilton Garden Inn
Ramada Plaza / Nh Concordia
Pisa
Galileo
Toscana
Villa Il Palagio
Villa Pitiana
Siena
Degli Ulivi
Roma
Barceló Mantegna
Dei Congresi / Novotel eur
Holiday inn Pisana
Nápoles
Holiday inn Nápoles
Ramada Nápoli
Salerno
Grand Hotel Salerno
Novotel salerno

SITUAÇÃO

CAT.

Stressa
Báveno
Lecco
Cidade
Cidade
Cidade
Rignano sull’Arno
Donnini Firenze
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Centro
Centro
Cidade

4*
4*
4*S
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA 14 JUN / 23 AGO

SALIDAS QUINCENALES
ITIN.

ST7086
Seleção

DIAS

19

REFEIÇÕES

16

ST7090
Seleção

DIAS

15

SINGLE

Milão - Roma
3.700
4.620
TEMPORADA 18 JUN / 27 AGO

SALIDAS QUINCENALES
ITIN.

DUPLO

REFEIÇÕES

9

DUPLO

SINGLE

Milão - Roma
2.540
3.245
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O MELHOR DA TOSCANA, ROMA E NÁPOLES
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ITINERÁRIO

DIAS REFEIÇÕES

PREÇO BASE

ST7091

12

7

1.945 $

ST7107

8

6

1.300 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
DOMINGO: BRASIL - MILÃO
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
SEGUNDA-FEIRA: MILÃO
Chegada a Milão e traslado ao hotel. Tempo livre, que
convidamos a descobrir a beleza da capital da Lombarda.
Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MILÃO - RAPALLO - PORTOFINO - PISA
Café da manhã e saída para a costa Ligúria, um dos locais
mais bonitos do Mediterrâneo. Chegaremos em Rapallo e
ali embarcaremos até Portoﬁno *. Tempo livre para apreciar a beleza do seu porto, com suas casas coloridas típicas ou passear pelas ruas onde há numerosas oﬁcinas de
artesanato. Continuação de barco para Santa Margherita
Ligure, com tempo livre para passear ao longo do seu passeio marítimo. Seguiremos para Pisa e tempo livre para
explorar a Praça dos Milagres, onde está a Torre Inclinada,
o Batistério e a Catedral. Jantar e acomodação.
* Em caso que as condições climatológicas impeça-no os
trajetos em barco se realizarão via terrestre.
QUARTA-FEIRA: PISA - FLORENÇA - VILA PITIANA
Café da manhã. Saída para Florença, dirigindo-nos em
primeiro lugar a São Miniato e o Piazzale Michelangelo,
com as melhores vistas da cidade, antes de começar a
visita panorâmica da cidade: o Duomo de Santa Maria
do Fiore,, o campanário, o Batistério, a Ponte Vecchio; a
Praça da Sgnoria, etc. Tempo livre para conhecer algum
dos mercados da cidade ou, se desejar, poderá realizar
uma visita opcional dos museus ﬂorentinos, onde conheceremos o “Davi”, obra de Michelangelo. Continuação ao
nosso hotel, em uma vila no coração da Toscana. Jantar
típico, onde se degustará as especialidades da região.
Acomodação.
QUINTA-FEIRA: VILA PITIANA - STRADA CHIANTIGIANA CASTELLINA IN CHIANTI - SIENA
Café da manhã. Saída para a Região do Chianti. Nos dirigiremos para a “Strada Chiantigiana”. Passando perto das
cidades de Greve in Chianti ou Panzano in Chianti, fazendo
uma parada em Castellina in Chianti, povoado de origem
etrusco. Tempo livre para conhece-la e também faremos
uma degustação de vinhos toscanos e um almoço rápido,
que provaremos os frios típicos. Continuação para Siena.
Visita panorâmica: o exterior da sua Catedral, o centro histórico medieval e a praça do Campo, onde se encontra o
Palácio da Prefeitura. Jantar e acomodação.
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SEXTA-FEIRA: SIENA - VOLTERRA - SAN GIMIGNANO MONTERRIGIONE - SIENA
Café da manhã e saída para Volterra. Visita panorâmica
desta capital etrusca e importante cidade romana. Conheceremos o Museu Etrusco. Continuação para San Gimignano, uma cidade medieval cujas torres se uniam por uma
rede de passarelas. Tempo livre. Continuação para Monteriggioni e tempo livre para explorar esta cidade construída
no século XIII. Retorno para Siena. Jantar e acomodação.
SÁBADO: SIENA -PIENZA - MONTEPULCIANO - ROMA
Café da manhã. Saída para Pienza, que nasceu como a
cidade ideal do Renascimento. Tempo livre para andar na
rua principal “Corso Rossellino”, deixando para trás a igreja de San Francesco, Piazza Pio II, a Catedral, o Palazzo
Picolomini. o Palácio do Bispo com o Museu Diocesano e
muitas lojas onde o produto é o queijo Pecorino, que não
deve deixar de experimentar, assim como os excelentes
frios da região. Continuação para Montepulciano. Tempo
livre e continuação para Roma. Jantar e acomodação.
DOMINGO: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu pais de origem. Fim dos
nossos serviços.
FIM DO ITINERÁRIO ST7107
DOMINGO: ROMA
Café da manhã e visita panorâmica: a Piazza Venezia, a
Colina do Capitólio, o Coliseu (exterior), o Arco de Constantino, etc. Resto do dia livre ou passeio opcional da
Roma Imperial: o interior do Coliseu, o Moisés de Michelangelo e a Basílica Santa Maria Maggiore. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã e dia livre ou excursão opcional para conhecer os Museus Vaticanos, a Capela Sistina e a Basílica de
São Pedro. Se você desejar, em uma outra excursão opcional, a Roma Barroca, que percorrerá as fontes e praças
mais emblemáticas da cidade. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ROMA - NÁPOLES
Café da manhã e saída para Nápoles. Visita panorâmica
de ônibus, dirigindo-nos à Colina de Posilipo, o ponto panorâmico mais impressionante. Também se realizara uma
visita a pé onde não poderia faltar o Spaccanapol, onde se
encontra o origem a cidade. Jantar e acomodação.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluidos
· Café da manhã (buffet na maioria dos hotéis)
· Refeições: Segundo itinerário
Visita com guia local e/ou excurções (Segundo
itinerário)
· Panorâmica de Nápoles
· Panorâmica de Florença, Siena, Volterra com visita do
Museu Etrusco e Roma
· Passeio en barco a Portoﬁno e Santa Margherita Ligure
· Degustação de vino na Regiãode Chianti
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
(Segundo itinerário)
· Pisa
· Milão
· Rapallo
· Portoﬁno.
· Santa Margherita Ligure
· Castellina in Chianti
· San Gimignano
· Monteriggioni
· Pienza
· Montepulciano

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME

SITUAÇÃO

CAT.

Milão

Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Rignano sull’Arno
Donnini Firenze
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Centro

4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4

Hilton Garden Inn
Ramada Plaza
Nh Concordia
Pisa
Galileo
Toscana Villa Il Palagio
Villa Pitiana
Siena
Degli Ulivi
Roma Barceló Mantegna
Dei Congresi
Novotel eur
Nápoles Holiday inn Nápoles
Ramada Nápoli

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

QUARTA-FEIRA: NÁPOLES
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional a Pompeia
e à paradisíaca Ilha de Capri. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: NÁPOLES
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu pais de origem. Fim dos
nossos serviços.
FIM DO ITINERÁRIO ST7091

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA 18 JUN / 24 SET

SALIDAS QUINCENALES
ITIN.

ST7091
Seleção
ST7107
Seleção

DIAS

REFEIÇÕES

12

7

8

6

DUPLO

SINGLE

Milão - Nápoles
1.945
2.485
Milão - Roma
1.300
1.630
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ITINERÁRIO
ST7092

DIAS REFEIÇÕES
10

6

PREÇO BASE

1.620 $

DOMINGO: BRASIL - MILÃO
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
SEGUNDA-FEIRA: MILÃO
Chegada a Milão e traslado ao hotel. Tempo livre, que
convidamos a descobrir a beleza da capital da Lombarda.
Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MILÃO - RAPALLO - PORTOFINO - PISA
Café da manhã e saída para a costa Ligúria, um dos locais
mais bonitos do Mediterrâneo. Chegaremos em Rapallo e
ali embarcaremos até Portoﬁno *. Tempo livre para apreciar a beleza do seu porto, com suas casas coloridas típicas ou passear pelas ruas onde há numerosas oﬁcinas de
artesanato. Continuação de barco para Santa Margherita
Ligure, com tempo livre para passear ao longo do seu passeio marítimo. Seguiremos para Pisa e tempo livre para
explorar a Praça dos Milagres, onde está a Torre Inclinada,
o Batistério e a Catedral. Jantar e acomodação.
* Em caso que as condições climatológicas impeça-no os
trajetos em barco se realizarão via terrestre.
QUARTA-FEIRA: PISA - FLORENÇA - VILA PITIANA
Café da manhã. Saída para Florença, dirigindo-nos em
primeiro lugar a São Miniato e o Piazzale Michelangelo,
com as melhores vistas da cidade, antes de começar a
visita panorâmica da cidade: o Duomo de Santa Maria
do Fiore,, o campanário, o Batistério, a Ponte Vecchio; a
Praça da Sgnoria, etc. Tempo livre para conhecer algum
dos mercados da cidade ou, se desejar, poderá realizar
uma visita opcional dos museus ﬂorentinos, onde conheceremos o “Davi”, de Michelangelo. Continuação ao hotel,
em uma vila no coração da Toscana. Jantar típico, onde
se degustará as especialidades da região. Acomodação.

visita panorâmica que nos permitirá desfrutar desta belíssima cidade, antiga capital etrusca, importante cidade
romana, com grande poder econômico, social e jurídico
durante a época medieval. Iremos visitar as encantadoras
ruas do centro histórico, onde as casas, torres e palácios
se alternam em uma cidade onde se respira mais de 2.000
anos de história. Durante a visita vamos conhecer o Museu
Etrusco. Continuação para San Gimignano, uma cidade
medieval cujas torres, durante as guerras entre guelfos e
gibelinos, se uniam por uma rede de passarelas. Tempo
livre. Continuação para Monteriggioni e tempo livre para
explorar esta bela cidade medieval construído no topo
de uma colina, no século XIII. É cercada por uma muralha circular e 14 torres de guarda erguidas para proteger a
fronteira de Siena contra os ataques de Florença. Retorno
para Siena. Jantar e acomodação.
SÁBADO: SIENA - PIENZA - MONTEPULCIANO - ROMA
Café da manhã. Saída para Pienza, joia urbana por excelência do sul da Toscana e nasceu como tal, graças ao
patrocínio do Papa Pio II, que queria tornar a cidade ideal
do Renascimento. Tempo livre para andar na rua principal “Corso Rossellino”, deixando para trás a igreja de San
Francesco (XIII século, gótico), Piazza Pio II, a Catedral, o
Palazzo Picolomini com seu belo jardim frente para o Vale
Orcia. O Palazzo Ammannati, o Palácio do Bispo com o
Museu Diocesano e muitas lojas onde o produto é o queijo Pecorino, que não deve deixar de experimentar, assim
como os excelentes frios da região. Continuação para
Montepulciano. Tempo livre e continuação para Roma.
Jantar e acomodação.
DOMINGO: ROMA
Café da manhã e visita panorâmica: a Piazza Venezia, a
Colina do Capitólio, o Fórum Romano, o Coliseu (exterior),
o Arco de Constantino, etc. Resto do dia livre. Você pode
fazer um passeio opcional da Roma Imperial em que três
monumentos emblemáticos serão visitados: no interior
do Coliseu, o edifício mais importante de Roma Imperial
e símbolo da cidade, onde as lutas de gladiadores mostraram, na Antiguidade, o poder da que foi a “Capital do
mundo”. Vamos continuar nesta excursão opcional com
outra das obras mais espetaculares do gênio do Renascimento italiano, Michelangelo: o Moisés e, para ﬁnalizar,
conheceremos a mais bela das Basílicas patriarcais romanas: Santa Maria Maggiore, que esconde um interior com
magníﬁcos tesouros. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: VILA PITIANA - STRADA CHIANTIGIANA CASTELLINA IN CHIANTI - SIENA
Café da manhã. Saída para a Região do Chianti. Nos dirigiremos para a “Strada Chiantigiana”. Passando perto das
cidades de Greve in Chianti ou Panzano in Chianti, fazendo
uma parada em Castellina in Chianti, povoado de origem
etrusco. Tempo livre para conhece-la e também faremos
uma degustação de vinhos toscanos e um almoço rápido,
que provaremos os frios típicos. Continuação para Siena.
Visita panorâmica: o exterior da sua Catedral, o centro histórico medieval e a praça do Campo, onde se encontra o
Palácio da Prefeitura. Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã e dia livre ou excursão opcional para conhecer os Museus Vaticanos, a Capela Sistina e a Basílica de
São Pedro. Se você desejar, em uma outra excursão opcional, a Roma Barroca, que percorrerá as fontes e praças
mais emblemáticas da cidade. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: SIENA - VOLTERRA - SAN GIMIGNANO MONTERRIGIONE - SIENA
Café da manhã e saída para Volterra, uma joia da arquitetura medieval na província de Pisa. Realizaremos uma

TERÇA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu pais de origem. Fim dos
nossos serviços.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluidos
· Café da manhã (buffet na maioria dos hotéis)
· Refeições: 6
Visita com guia local e/ou excurções
· Panorâmica de Florença, Siena, Volterra com visita do
Museu Etrusco e Roma
· Passeio en barco a Portoﬁno e Santa Margherita Ligure
· Degustação de vino na Regiãode Chianti
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
· Pisa
· Milão
· Rapallo
· Portoﬁno.
· Santa Margherita Ligure
· Castellina in Chianti
· San Gimignano
· Monteriggioni
· Pienza
· Montepulciano

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

NOME

SITUAÇÃO

CAT.

Milão

Hilton Garden Inn
Ramada Plaza
Galileo
Villa Il Palagio
Villa Pitiana
Degli Ulivi
Barceló Mantegna
Dei Congresi
Holiday inn Pisana

Cidade
Cidade
Cidade
Rignano sull’Arno
Donnini Firenze
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade

4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

Pisa
Toscana
Siena
Roma

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA 18 JUN / 24 SET

SALIDAS QUINCENALES
ITIN.

ST7092
Seleção

DIAS

10

REFEIÇÕES

6

DUPLO

SINGLE

Milão - Roma
1.620
2.055
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ITINERÁRIO
ST7108

DIAS REFEIÇÕES
16

11

um dos mais importantes da Itália com 1200 quartos e os
lindos jardins desenhados por Vanvitelli. Continuação para
Roma. Jantar e acomodação.

PREÇO BASE

2.705 $

DOMINGO: ROMA
Café da manhã e visita panorâmica: a Piazza Venezia, a
Colina do Capitólio, o Fórum Romano, o Coliseu (exterior),
o Arco de Constantino, etc. Resto do dia livre. Você pode
fazer um passeio opcional da Roma Imperial em que três
monumentos emblemáticos serão visitados: no interior
do Coliseu, o edifício mais importante de Roma Imperial
e símbolo da cidade, onde as lutas de gladiadores mostraram, na Antiguidade, o poder da que foi a “Capital do
mundo”. Vamos continuar nesta excursão opcional com
outra das obras mais espetaculares do gênio do Renascimento italiano, Michelangelo: o Moisés e, para ﬁnalizar,
conheceremos a mais bela das Basílicas patriarcais romanas: Santa Maria Maggiore, que esconde um interior com
magníﬁcos tesouros. Acomodação.

DOMINGO: BRASIL - ROMA
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Chegada a Roma e traslado ao hotel. Tempo livre para um
primeiro contato com a Cidade Eterna. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ROMA - NÁPOLES
Café da manhã e saída para Nápoles. Ao chegar, realizaremos uma visita panorâmica de ônibus, onde poderemos
visualizar os grandes contrastes da cidade, dirigindo-nos
à Colina de Posilipo, de onde poderemos admirar as duas
baías, a de Pozzuoli, com os Campos Flegreos e a Baía
de Nápoles, o ponto panorâmico mais impressionante da
cidade. Também se realizara uma visita a pé onde passearemos pela Praça do Plebiscito, onde está o Palácio Real,
a galeria Umberto I, a Opera de Nápoles, Teatro de São
Carlos e não poderia faltar o Spaccanapol, onde se encontrava o antigo centro histórico greco-romano que deu origem a cidade e o lugar em que hoje em dia late o coração
napolitano com suas ruelas onde, junto com a animada
voz das pessoas, encontraremos as oﬁcinas de artesãos
e as inúmeras maravilhas artísticas que aparecem, inesperadamente, nas esquinas. Tarde livre para desfrutar das
zonas comerciais ou descansar saboreando um delicioso
chocolate no histórico Grande Café Gambrinus, símbolo
da elegância e lugar de encontro de intelectuais e artistas
desde o século XIX. Jantar e acomodação.
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na até Positano, um dos enclaves mais característicos da
península de Sorrento, empoleirado entre os penhascos e
a montanha. Passearemos suas ruelas, as vezes formadas
por pequenas escadas, que lhes dão um encanto especial.
Desde ali, embarcaremos para Amalﬁ, principal população
da Costa Amalﬁ tana, famosa não só por sua beleza e por
sua Catedral, mas também pela produção de limoncello, licor típico da região. Continuação a Salerno e visita
panorâmica da cidade, com guia local, onde poderemos
admirar lugares como o Castelo, a Igreja de San Pietro a
Corte, o Teatro Verdi ou sua Catedral de São Matheus. Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: NÁPOLES
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo a
capital do sul Italiano ou, se desejar, poderemos realizar
uma maravilhosa excursão opcional a dois lugares inesquecíveis, onde estaremos o dia todo. Em primeiro lugar
iremos a Pompeia, onde conheceremos, junto ao nosso
guia local, os magníﬁcos vestígios arqueológicos desta
cidade romana parada no tempo pela erupção do Vesúvio
no ano 79 d. C. e que estão considerados como um dos
principais do mundo. A continuação, conheceremos a paradisíaca Ilha de Capri, que por sua privilegiada situação
geográﬁca, dominando o Golfo de Nápoles e graças a sua
esplendida beleza natural e suas suaves temperaturas em
qualquer época do ano, ﬁzeram com que, desde a mais
remota antiguidade, fosse um lugar desejado por imperadores, reis e príncipes e hoje em dia, ponto de encontro
da alta sociedade internacional. Ao chegar visitaremos
Capri e se o tempo nos permite, conheceremos alguma
das muitas grutas que rodeiam a ilha. Retorno a Nápoles.
Acomodação.

SEXTA-FEIRA: SALERNO - GRUTAS DE PERTOSA - PAESTUM SALERNO
Café da manhã. Saída para Pertosa para visitar as famosas Grutas do Anjo, originadas há mais de 35 milhões de
anos, são as mais importantes do sul da Itália e as únicas
que tem um rio subterrâneo, o percurso consiste em uma
pequena travessia em barco e outra a pé (se recomenda
jaqueta e sapato cômodo), onde poderemos ver todas as
formações de estalactites e estalagmites que fazem do
lugar um mundo de ilusão. Continuação a Paestum. Almoço e visita da zona arqueológica, com três dos templos
dóricos do século V a.C. melhor conservados do mundo.
Conheceremos também o Museu onde se encontram importantes vestígios da antiga cidade grega de Possidônia,
entre os quais destacam os belos murais do tumulo do
Nadador. Retorno a Salerno. Aomodação.

QUINTA-FEIRA: NÁPOLES - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Café da manhã. Saída para Sorrento para realizar a visita
panorâmica da cidade. Continuação pela Costa Amalﬁta-

SÁBADO: SALERNO - PALÁCIO DE CASSERTA - ROMA
Café da manhã. Saída para Casserta para visitar o Palácio
Real, mandado construir pelo Rei Carlos III da Espanha, e
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SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã e dia livre à sua disposição ou, se desejar, poderá fazer uma excursão opcional para conhecer os
Museus Vaticanos, um dos museus mais importantes do
mundo, pelos tesouros artísticos que nele contém, entre
os quais se destaca a obra-prima da pintura afresco de
Michelangelo: a Capela Sistina. Depois de um passeio cuidadosamente selecionados pelo nosso guia local em museus, vamos continuar com a visita da maior igreja da cristandade: Basílica de São Pedro. Se você desejar, em uma
outra excursão opcional, a Roma Barroca, que percorrerá
as fontes e praças mais emblemáticas da cidade, incluindo
Piazza do Parthenon e Piazza Navona, centro intelectual
e boêmio da cidade, a Fonte de Trevi, etc. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ROMA - ORVIETO - TODI - ASSIS
Café da manhã e saída para começar nosso percurso por.
Úmbria, onde Orvieto nos dará as boas-vindas, uma cidade maravilhosa, localizada sobre um planalto vulcânico,
que domina, imponente, com suas muralhas medievais
abraçando-a, uma paisagem de vinhedos e campos de
cultivo. Visita panorâmica desta cidade, uma das mais belas da Itália, graças à sua localização, suas raízes etruscas,
seus poços e suas cavernas artiﬁciais, seu caráter medieval, mas principalmente pela sua Catedral, joia da arquitetura gótica, cujo interior conheceremos. Continuação
para Todi, localizada no topo de uma colina, rodeada pela
beleza espetacular do Vale Médio do Tiber. Tempo livre
para explorar essa joia e passear pelo conjunto de ruas
medievais, descobrindo seus palácios, igrejas e a belíssima catedral de Santa Maria Assunta, entre outros lugares.
Continuação para Assis, pátria de São Francisco. Jantar e
acomodação.
QUARTA-FEIRA: ASSIS - PERUGIA - CORTONA - VILA PITIANA
Café da manhã. Tempo livre para visitar as Basílicas, com
os frescos realizados por Giotto e Cimabue e o tumulo de
São Francisco. Continuação para Perugia. Visita panorâmica, onde faremos um passeio com nosso guia local,
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passando pela catedral de São Lourenço, Palacios do
Prior e do Capitão, a medieval Fontana Maggiore, a Porta
Augusta, a fortaleza da Rocca Paolina, etc. Almoço e continuação, após rodear o do Lago Trasimeno até a Cortona.
Tempo livre para conhecer o lugar onde foi gravado o ﬁlme “Sob o Sol da Toscana”, um povoado maravilhoso, da
época dos etruscos conservando-se vestígios da muralha
dessa época, de onde se poderá descobrir as fabulosas
vistas da paisagem toscana. Está formada por ruazinhas
medievais, que é um prazer percorrê-las, pois possui um
legado que combina a cultura etrusca, da época medieval,
“digitais” de São Francisco de Assis, o Renascimento e a
Modernidade. Continuação para o nosso hotel, em uma
vila no coração da Toscana. Jantar típico, onde degustaremos as especialidades da região. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: VILA PITIANA - FLORENÇA - SIENA
Café da manhã e saída para Florença, dirigindo-nos, em
primeiro lugar, ao Monte das Cruzes onde conheceremos
São Miniato, joia do romântico ﬂorentino e o Piazzale Michelangelo, onde teremos as melhores vistas da cidade
antes de começar a visita panorâmica. Conheceremos
o Duomo de Santa Maria do Fiore, com sua maravilhosa
cúpula realizada por Brunelleschi e que serviu de modelo
para Miguel Angel, para realizar a de São Pedro no Vaticano, o campanário construído por Giotto, o Batistério, onde
se encontram as famosas Portas do Paraiso de Ghiberti,
a Ponte Vecchio, a Praça da Sinagoga com o Palazzo Vechio e seu conjunto de estátuas e fontes de uma grande
riqueza artística, etc. Tempo livre para conhecer algum
dos mercados da cidade ou se desejar, poderá realizar
uma visita opcional dos museus ﬂorentinos, onde conheceremos o “Davi” das obras primas de Michelangelo. Saída
para Siena. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: SIENA - CASTELLINA IN CHIANTI - SAN GIMIGNANO MONTERRIGIONE - SIENA
Café da manhã. Visita panorâmica de Siena, cidade que
viveu seu máximo esplendor no século XIII, quando teve
a banca mais ﬂorescente da Itália: o exterior da Catedral,
o centro histórico medieval e a praça do Campo, com sua
forma original de leque, onde se encontra o Palácio da
Prefeitura. Continuação para uma das áreas mais representativas da Toscana, a Região do Chianti. Realizaremos
uma parada em Castellina in Chianti, povoado de origem
etrusco, situado no pico de uma colina, no coração da Toscana. Durante a Idade Média foi um lugar estratégico nas
lutas entre Florença e Siena. Tempo livre para conhece-la
e também faremos uma degustação de vinhos toscanos
e um almoço rápido, que provaremos os frios típicos.
Continuação para San Gimignano, uma cidade medieval
cujas torres, durante as guerras entre guelfos e gibelinos,
unidos por uma rede de passarelas. Continuação para
Monteriggioni e tempo livre para explorar esta bela cidade medieval construído no topo de uma colina, no século XIII. É cercada por uma muralha circular e 14 torres de
guarda erguidas para proteger a fronteira de Siena contra os ataques de Florença. Retorno para Siena. Jantar e
acomodação.

SÁBADO: SIENA - VOLTERRA - LUCCA - PISA
Café da manhã e saída para Volterra, uma autentica joia
da arquitetura medieval no Estado de Pisa. Realizaremos
uma visita panorâmica que nos permitirá desfrutar desta cidade belíssima, antiga capital etrusca, importante
cidade romana e com um grande poder econômico, social e jurídico durante a época medieval. Percorreremos
as ruazinhas encantadoras do seu centro histórico, onde
as casas, torres e palácios se alternam em uma cidade
onde se respiram mais de 2000 anos de história. Durante a visita, conheceremos o Museu Etrusco. Continuação
para Lucca, berço do famoso compositor Giácomo Puccini e refúgio durante seu exilio de Dante, o autor da
Divina Comedia. Tempo livre para conhecer a chamada
“Cidade das 100 torres e as 100 igrejas”, uma das poucas
cidades italianas que mantiveram seu esplendor medieval intacto; uma cidade fortaleza com uma muralha que
permanece ainda hoje intacta, envolvendo seu centro
histórico, que inclui numerosas igrejas, campanários,
destacados palácios renascentistas, o Duomo de São
Martino, a Piazza do Anﬁteatro, etc. Continuação para
Pisa e tempo livre para conhecer a maravilhosa Praça
dos Milagres, considerada como um dos principais centros de arte medieval, onde encontra a famosa Torre
Inclinada, o Batistério e a Catedral, testemunho do seu
passado esplendido, como potência marítima. Jantar e
acomodação.
DOMINGO: PISA - CINQUE TERRE - MILÃO
Café da manhã. Saída para a Spezia onde, se as condições
climatológicas permitir, pegaremos um barco para realizar
um percurso panorâmico pela costa*, para desfrutar da
beleza de Cinque Terre, que no ano 1997 a UNESCO incluiu
na lista do Patrimônio Mundial da Humanidade. Passaremos na frente dos seus povoados: Riomaggiore, Manarola,
Corniglia, Vernazza e Monterosso ao Mare. Desembarcaremos em Vernaza, cujo centro histórico está ligado à
ladeira da montanha, o que obriga a realizar “casas torre”, pois devido ao empinado das suas ruas, as casas têm
diferentes entradas, segundo o nível a que se encontra.
Novamente embarcaremos para chegar em Monterosso,
com tempo livre para desfrutar das pequenas e estreitas
ruazinhas do centro histórico, que se chamam em genovês
“carruggi”, que escondem lojinhas tanto de comida típica
como de artesanato, onde se pode experimentar a famosa
“focaccia”, típica desta região, e o delicioso vinho branco
que se produz com uvas dos vinhedos das montanhas
desde Monterosso até Riomaggiore. Continuação em trem
até Levanto, para continuar nossa viagem de ônibus até
Milão. Acomodação.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluidos
· Café da manhã (buffet na maioria dos hotéis)
· Refeições: 11
Visita com guia local e/ou excurções
· Panorâmicas de Siena, Florença, Roma e Nápoles ·
Costa Amalﬁtana · Grutas do Ángel en Pertosa · Paestum
· Visita panorâmica de Salerno · Palacio Real de Caserta ·
Panorâmicas de Orvieto com entrada a la catedral,
Perugia, Florença com subida ao Piazzale Michelangelo
e San Miniato · Siena · Volterra com entrada ao Museu
etrusco
Outros lugares de interesse comentados pelo nosso guia
· Pisa
· Assis
· Todi
· Cortona
· Regiãode Chianti
· San Gimignano
· Monteriggioni
· Lucca
· Milão
· Excursão a Cinque Terre

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME

SITUAÇÃO

CAT.

Roma

Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Centro
Centro
Cidade
Ciudad
St María degli Angeli
Rignano sull’Arno
Donnini Firenze
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad

4*
4*
4*
4*

Barceló Mantegna
Dei Congresi
Holiday inn Pisana
Nápoles Holiday inn Nápoles
Ramada Nápoli
Salerno Grand Hotel Salerno
Novotel salerno
Assis
Grand Hotel dei Congresi
Casa Leonori
Toscana Villa Il Palagio
Villa Pitiana
Siena
Degli Ulivi
Pisa
Galileo
Milão
Hilton Garden Inn
Ramada Plaza
Nh Concordia

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

* Nos casos em que as condições climáticas não permitam, se fará este percurso de trem e, nesse caso, se fará
uma parada em Manarola.
SEGUNDA-FEIRA: MILÃO
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao
aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim
dos nossos serviços.

4*
4*
4*
4*
4*
4*
4
4*
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4*
4

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA 18 JUN / 10 SET

SALIDAS QUINCENALES
ITIN.

ST7108
Seleção

DIAS

16

REFEIÇÕES

11

DUPLO

SINGLE

Roma - Milão
2.705
3.465
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ST7109

ST7110

ROMA E O MELHOR DA UMBRÍA E TOSCANA
FIM
AMBOS ITIN.
1

Milão

ITÁLIA
Florença
Pisa 1

1
2

Siena
1 Assis

3 ó 1

Roma
COMEÇO
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ITINERÁRIO
ST7109
ST7110

DIAS REFEIÇÕES
11
9

8
7

PREÇO BASE

1.830 $
1.510 $

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST7109
SEXTA-FEIRA: BRASIL - ROMA
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
SÁBADO: ROMA
Chegada a Roma e traslado ao hotel. Tempo livre na Cidade Eterna. Jantar e acomodação.
DOMINGO: ROMA
Café da manhã e visita panorâmica: a Piazza Venezia, a
Colina do Capitólio, o Coliseu (exterior), o Arco de Constantino, etc. Resto do dia livre ou passeio opcional da
Roma Imperial: o interior do Coliseu, o Moisés de Michelangelo e a Basílica Santa Maria Maggiore. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã e dia livre ou excursão opcional para conhecer os Museus Vaticanos, a Capela Sistina e a Basílica
de São Pedro. Se você desejar, em uma outra excursão
opcional, poderá conhecer a Roma Barroca. Acomodação.
COMEÇO DO ITINERÁRIO ST7110
DOMINGO: BRASIL - ROMA
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Chegada a Roma e traslado ao hotel. Tempo livre para um
primeiro contato com a Cidade Eterna. Acomodação.
CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS
TERÇA-FEIRA: ROMA - ORVIETO - TODI - ASSIS
Café da manhã e saída para Orvieto. Visita panorâmica
desta cidade, uma das mais belas da Itália, conhecendo
o interior de sua Catedral. Continuação para Todi. Tempo
livre para passear pelo conjunto de ruas medievais, descobrindo seus palácios, igrejas e a belíssima catedral de
Santa Maria Assunta, entre outros lugares. Continuação
para Assis, pátria de São Francisco. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: ASSIS - PERUGIA - CORTONA - VILA PITIANA
Café da manhã. Tempo livre para visitar as Basílicas, com
o tumulo de São Francisco. Continuação para Perugia.
Visita panorâmica: a catedral, a medieval Fontana Maggiore, a Porta Augusta, a fortaleza da Rocca Paolina, etc.
Almoço e continuação, após rodear o do Lago Trasimeno
até a Cortona. Tempo livre para conhecer o lugar onde foi
gravado o ﬁlme “Sob o Sol da Toscana”, onde se combina a cultura etrusca, da época medieval, “digitais” de
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São Francisco de Assis, e o Renascimento. Continuação
para o hotel, em uma vila na Toscana. Jantar típico, onde
degustaremos as especialidades da região. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: VILA PITIANA - FLORENÇA - SIENA
Café da manhã e saída para Florença, dirigindo-nos em
primeiro lugar a São Miniato e o Piazzale Michelangelo,
com as melhores vistas da cidade. Visita panorâmica: o
Duomo de Santa Maria do Fiore, o campanário, o Batistério, a Ponte Vecchio; a Praça da Sgnoria, etc. Tempo livre para conhecer algum dos mercados da cidade ou, se
desejar, poderá realizar uma visita opcional dos museus
ﬂorentinos, onde conheceremos o “Davi”, obra do Michelangelo. Saída para Siena. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: SIENA - CASTELLINA IN CHIANTI - SAN GIMIGNANO MONTERRIGIONE - SIENA
Café da manhã. Visita panorâmica: o exterior da Catedral, o centro histórico medieval e a praça do Campo,
com o Palácio da Prefeitura. Continuação para a Região
do Chianti. Realizaremos uma parada em Castellina in
Chianti. Tempo livre para conhece-la e também faremos
uma degustação de vinhos toscanos e um almoço rápido,
que provaremos os frios típicos. Continuação para San Gimignano. Tempo livre para conhecer esta cidade medieval
famosa pelas suas torres. Continuação para Monteriggioni
e tempo livre para explorar esta bela cidade medieval. Retorno para Siena. Jantar e acomodação.
SÁBADO: SIENA - VOLTERRA - LUCCA - PISA
Café da manhã e saída para Volterra. Visita panorâmica
desta antiga capital etrusca, importante cidade romana e
onde se respira mais de 2.000 anos. Durante a visita vamos conhecer o Museu Etrusco. Continuação para Lucca.
Tempo livre para conhecer a chamada “Cidade das 100 torres e as 100 igrejas”. Continuação para Pisa e tempo livre
para conhecer a Praça dos Milagres, onde encontra a Torre
Inclinada, o Batistério e a Catedral. Jantar e acomodação.
DOMINGO: PISA - CINQUE TERRE - MILÃO
Café da manhã. Saída para a Spezia onde, se as condições
climatológicas permitir, pegaremos um barco para realizar um percurso panorâmico pela costa*. Passaremos na
frente de Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e
Monterosso. Desembarcaremos em Vernaza, cujo centro
histórico está ligado à ladeira da montanha. Novamente
embarcaremos para chegar a Monterosso, com tempo
livre para desfrutar das estreitas ruazinhas do centro histórico. Continuação em trem até Levanto, para continuar
nossa viagem de ônibus até Milão. Acomodação.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluidos
· Café da manhã (buffet na maioria dos hotéis)
· Refeições: Segundo itinerário
Visita com guia local e/ou excurções (Segundo
itinerário)
· Panorâmicas de Siena, Florença e Roma · Panorâmicas
de Orvieto com entrada a la catedral, Perugia, Florença
com subida ao Piazzale Michelangelo e San Miniato ·
Siena · Volterra com entrada ao Museu etrusco
Outros lugares de interesse comentados pelo nosso
guia (Segundo itinerário)
· Pisa
· Todi
· Assis
· Cortona
· Regiãode Chianti
· San Gimignano
· Monteriggioni
· Lucca
· Milão
· Excursão a Cinque Terre

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME

SITUAÇÃO

CAT.

Roma

Cidade
Cidade
Cidade
St María degli Angeli
Rignano sull’Arno
Donnini Firenze
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade

4*
4*
4*
4*
4*
4*
4
4*
4*
4*
4

Barceló Mantegna
Dei Congresi / Novotel eur
Assis
Grand Hotel dei Congresi
Casa Leonori
Toscana Villa Il Palagio
Villa Pitiana
Siena
Degli Ulivi
Pisa
Galileo
Milão
Hilton Garden Inn
Ramada Plaza
Nh Concordia

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA 23 JUN / 15 SET

SALIDAS QUINCENALES

* Nos casos em que as condições climáticas não permitam, se fará este percurso de trem e, nesse caso, se fará
uma parada em Manarola.
SEGUNDA-FEIRA: MILÃO
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos
nossos serviços.

ITIN.

ST7109
Seleção

DIAS

11

REFEIÇÕES

8

ST7110
Seleção

DIAS

9

SINGLE

Roma - Milão
1.830
2.320
TEMPORADA 25 JUN / 17 SET

SALIDAS QUINCENALES
ITIN.

DUPLO

REFEIÇÕES

7

DUPLO

SINGLE

Roma - Milão
1.510
1.890

ITÁLIA

ST7095

ST7096

ROMA E O INCRÍVEL SUL ITALIANO
ITÁLIA
Roma
3 ó 1
COMEÇO
AMBOS ITIN.

FIM
AMBOS ITIN.

Nápoles

2

Bari

2
2

Lecce

CA EDR
CAT
D AL DE
DE NIC
NICOLA
O PELLE
LLE
EGRI
GR NO
O · TRAN
R NII

ITINERÁRIO

DIAS REFEIÇÕES

PREÇO BASE

ST7095

11

5

1.600 $

ST7096

9

4

1.280 $

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST7095
SEXTA-FEIRA: BRASIL - ROMA
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
SÁBADO-FEIRA: ROMA
Chegada a Roma e traslado ao hotel. Tempo livre na Cidade Eterna. Jantar e acomodação.
DOMINGO: ROMA
Café da manhã e visita panorâmica: a Piazza Venezia, a
Colina do Capitólio, o Coliseu (exterior), o Arco de Constantino, etc. Resto do dia livre ou passeio opcional da
Roma Imperial: o interior do Coliseu, o Moisés de Michelangelo e a Basílica Santa Maria Maggiore. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã e dia livre ou excursão opcional para conhecer os Museus Vaticanos, a Capela Sistina e a Basílica
de São Pedro. Se você desejar, em uma outra excursão
opcional, poderá conhecer a Roma Barroca. Acomodação.
COMEÇO DO ITINERÁRIO ST7096
DOMINGO: BRASIL - ROMA
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Chegada a Roma e traslado ao hotel. Tempo livre para um
primeiro contato com a Cidade Eterna. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: NÁPOLES - MATERA - LECCE
Café da manhã e saída para Matera, conhecida como a
cidade dos “Sassi”, referindo-se às cavernas escavadas na
montanha e utilizadas tradicionalmente como moradias.
Visita panorâmica: o interior de uma casa-caverna e a
igreja rupestre, o centro histórico desta autentica fortaleza
natural. Continuação para Lecce, considerada uma joia do
“Barroco Leccese”, em que atinge seu máximo esplendor
urbano. Visita panorâmica: Porta Rudiae, a Via Libertini,
a Via Palmieri, o Castelo de Carlos V, a Porta Napoli, etc.
Também visitaremos o interior da Basílica da Santa Croce,
o Duomo e o anﬁteatro romano. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: LECCE - GALLIPOLI - LEUCA - OTRANTO - LECCE
Café da manhã. Saída para Galipoli. Tempo livre para
conhecer esta bela cidade amuralhada, onde as casas
brancas se alternam com edifícios barrocos. Continuação
para Santa Maria de Leuca, onde o Mar Adriático se mistura com o Jônico. Tempo livre para desfrutar deste lugar.
Continuação para Otranto, a cidade mais oriental da Itália.
Tempo livre para explorar as suas ruas estreitas, pontilhadas com casas brancas que estão ao longo das suas
muralhas, dominados pela Grande Castelo Aragonês e
admirar a catedral românica, com mosaicos originais do
século XII. Retorno para Lecce e acomodação.
SÁBADO: LECCE - OSTUNI - ALBEROBELLO - POLIGNANO AO
MARE - BARI
Café da manhã. Saída para Ostuni e tempo livre na “Cidade Branca”. Suas ruas estreitas, onde as varandas parecem tocar-se, envolvem a Praça da Liberdade, coração da
cidade e nos mostram numerosas igrejas, palácios e sua
catedral maravilhosa de estilo gótico. Em seguida, nos dirigiremos para Alberobello, um dos lugares mais pitorescos da nossa viagem, onde encontraremos os “Trulli”, edifícios brancos de forma piramidal, que fazem desta cidade
um lugar único. Tempo livre e, depois, durante o caminho
nos encontraremos Polignano ao Mare, uma antiga vila de
pescadores. Continuação a Bari. Jantar e acomodação.

CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS
TERÇA-FEIRA: ROMA - NÁPOLES
Café da manhã e saída para Nápoles. Visita panorâmica
de ônibus, dirigindo-nos à Colina de Posilipo, o ponto panorâmico mais impressionante. Também se realizara uma
visita a pé passando pela Praça do Plebiscito, onde está
o Palácio Real, a galeria Umberto I, a Opera de Nápoles,
Teatro de São Carlos e não poderia faltar o Spaccanapol,
onde se encontrava o antigo centro histórico greco-romano que deu origem a cidade. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: NÁPOLES
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional a Pompeia,
onde conheceremos, junto ao nosso guia local, os magníﬁcos vestígios arqueológicos desta cidade romana parada
no tempo pela erupção do Vesúvio no ano 79 d. C. e à
paradisíaca Ilha de Capri. Visitaremos Capri e se o tempo
nos permite, conheceremos alguma das muitas grutas que
rodeiam a ilha. Retorno a Nápoles. Acomodação.

DOMINGO: BARI - BARLETTA - TRANI - BARI
Café da manhã e saída para Barletta. Tempo livre para
explorar esta cidade de origem medieval e conhecer seu
centro histórico com a estátua impressionante de “O Colosso de Barletta”, a igreja do Santo Sepulcro, o castelo do
século XII, a Catedral de Sta. Maria Maggiore, etc. Continuação para Trani, onde teremos tempo livre para explorar a sua maravilhosa Catedral à beira-mar e considerado
por alguns a “rainha das catedrais de Puglia”. Retorno
para Bari. Almoço e visita panorâmica: o centro antigo,
rodeado de muralhas e atravessada por ruas estreitas,
que escondem um grande patrimônio artístico, passando
do lado de fora do seu majestoso castelo e visitaremos a
Basílica de São Nicolau e da sua catedral. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: BARI
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado para o
traslado ao aeroporto para retornar à sua cidade. Fim dos
nossos serviços.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluidos
· Café da manhã (buffet na maioria dos hotéis)
· Refeições: Segundo itinerário
Visita com guia local e/ou excurções (Segundo
itinerário)
· Panorâmica de Roma
· Panorâmica de Nápoles
· Panorâmica de Matera
· Panorâmica de Lecce
· Panorâmica de Bari
Outros lugares de interesse comentados pelo nosso
guia (Segundo itinerário)
· Gallipoli
· Leuca
· Ostuni
· Alberobello
· Polignano ao Mare
· Trani
· Barletta

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME

SITUAÇÃO

CAT.

Roma

Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Centro
Cidade
Centro
Centro
Centro
Cidade

4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4

Barceló Mantegna
Dei Congresi
Novotel eur
Nápoles Holiday inn Nápoles
Ramada Nápoli
Lecce
Hilton Garden Inn Lecce
President
Tiziano Dei Congresi
Bari
Excelsior Congresi
Majestic Bari

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA 23 JUN / 15 SET

SALIDAS QUINCENALES
ITIN.

ST7095
Seleção

DIAS

11

REFEIÇÕES

5

ST7096
Seleção

DIAS

9

SINGLE

Roma - Bari
1.600
2.090
TEMPORADA 25 JUN / 17 SET

SALIDAS QUINCENALES
ITIN.

DUPLO

REFEIÇÕES

4

DUPLO

SINGLE

Roma - Bari
1.280
1.660
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ITINERÁRIO
ST7097

DIAS REFEIÇÕES
16

10

SÁBADO: SIENA -PIENZA - MONTEPULCIANO - ROMA
Café da manhã. Saída para Pienza, joia urbana por excelência do sul da Toscana e nasceu como tal, graças ao
patrocínio do Papa Pio II, que queria tornar a cidade ideal
do Renascimento. Tempo livre para andar na rua principal “Corso Rossellino”, deixando para trás a igreja de San
Francesco (XIII século, gótico), Piazza Pio II, a Catedral, o
Palazzo Picolomini com seu belo jardim frente para o Vale
Orcia. O Palazzo Ammannati, o Palácio do Bispo com o
Museu Diocesano e muitas lojas onde o produto é o queijo Pecorino, que não deve deixar de experimentar, assim
como os excelentes frios da região. Continuação para
Montepulciano. Tempo livre e continuação para Roma.
Jantar e acomodação.

PREÇO BASE

2.600 $

DOMINGO: BRASIL - MILÃO
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
SEGUNDA-FEIRA: MILÃO
Chegada a Milão e traslado ao hotel. Tempo livre, que
convidamos a descobrir a beleza da capital da Lombarda.
Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MILÃO - RAPALLO - PORTOFINO - PISA
Café da manhã e saída para a costa Ligúria, um dos locais
mais bonitos do Mediterrâneo. Chegaremos em Rapallo
e ali embarcaremos até Portoﬁno *, cidade com tradição
marítima e ponto de encontro do jet set internacional.
Tempo livre para apreciar a beleza do seu porto, com suas
casas coloridas típicas ou passear pelas ruas onde há numerosas oﬁcinas de artesanato, entre os quais se destaca
as rendas. Também, degustar a excelente cozinha da Ligúria. Continuação de barco para Santa Margherita Ligure,
com tempo livre para passear ao longo do Corso Doria,
seu agradável passeio marítimo ou seu porto. Seguiremos
para Pisa e tempo livre para explorar a Praça dos Milagres,
considerada um dos principais centros de arte medieval,
onde está a famosa Torre Inclinada, o Batistério e a Catedral, testemunho do seu passado glorioso como um tempo de potência marítima. Jantar e acomodação.
* Em caso que as condições climatológicas impeça-no os
trajetos em barco se realizarão via terrestre.
QUARTA-FEIRA: PISA - FLORENÇA - VILA PITIANA
Café da manhã. Saída para Florença, dirigindo-nos em
primeiro lugar ao Monte das Cruzes, onde conheceremos
São Miniato, joia do romântico ﬂorentino e o Piazzale Michelangelo, antes de começar a visita panorâmica da cidade: o Duomo de Santa Maria do Fiore, com sua cúpula
maravilhosa, realizada por Brunelleschi e que serviu de
modelo para Michelangelo para realizar a de São Pedro
no Vaticano; o campanário, construído por Giotto; o Batistério, onde se encontram as famosas Portas do Paraíso
de Ghiberti; a Ponte Vecchio; a Praça da Sgnoria com o
Palazzo Vecchio e seu conjunto de estátuas e fontes de
uma grande riqueza artística, etc. Tempo livre para conhecer algum dos mercados da cidade ou, se desejar, poderá
realizar uma visita opcional dos museus ﬂorentinos, onde
conheceremos o “Davi”, obra prima do Michelangelo. Continuação ao nosso hotel, em uma vila no coração da Toscana. Jantar típico, onde se degustará as especialidades
da região. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: VILA PITIANA - STRADA CHIANTIGIANA CASTELLINA IN CHIANTI - SIENA
Café da manhã. Saída para uma das áreas mais representativas da Toscana, a Região do Chianti. Nos dirigiremos
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para a “Strada Chiantigiana”, estrada que realiza um percurso pelas colinas Toscana. Passando perto das cidades
de Greve in Chianti ou Panzano in Chianti , fazendo uma
parada em Castellina in Chianti, povoado de origem etrusco, situado no pico de uma colina, no coração da Toscana. Durante a Idade Média foi um lugar estratégico nas
lutas entre Florença e Siena. Tempo livre para conhece-la
e também faremos uma degustação de vinhos toscanos e
um almoço rápido, que provaremos os frios típicos. Continuação para Siena. Visita panorâmica da cidade que teve
seu auge no século XIII, quando teve a banca mais ﬂorescente da Itália. Conheceremos o exterior da sua Catedral,
o centro histórico medieval e a praça do Campo, com sua
original forma de leque, onde se encontra o Palácio da
Prefeitura, de estilo gótico. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: SIENA - VOLTERRA - SAN GIMIGNANO MONTERRIGIONE - SIENA
Café da manhã e saída para Volterra, uma joia da arquitetura medieval na província de Pisa. Realizaremos uma
visita panorâmica que nos permitirá desfrutar desta belíssima cidade, antiga capital etrusca, importante cidade
romana, com grande poder econômico, social e jurídico
durante a época medieval. Iremos visitar as encantadoras
ruas do centro histórico, onde se respira mais de 2.000
anos de história. Durante a visita vamos conhecer o Museu
Etrusco. Continuação para San Gimignano, uma cidade
medieval cujas torres, durante as guerras entre guelfos e
gibelinos, se uniam por uma rede de passarelas. Tempo
livre. Continuação para Monteriggioni e tempo livre para
explorar esta bela cidade medieval construído no topo
de uma colina, no século XIII. É cercada por uma muralha circular e 14 torres de guarda erguidas para proteger a
fronteira de Siena contra os ataques de Florença. Retorno
para Siena. Jantar e acomodação.

DOMINGO: ROMA
Café da manhã e visita panorâmica: a Piazza Venezia, a
Colina do Capitólio, o Fórum Romano, o Coliseu (exterior),
o Arco de Constantino, etc. Resto do dia livre. Você pode
fazer um passeio opcional da Roma Imperial em que três
monumentos emblemáticos serão visitados: no interior
do Coliseu, o edifício mais importante de Roma Imperial
e símbolo da cidade, onde as lutas de gladiadores mostraram, na Antiguidade, o poder da que foi a “Capital do
mundo”. Vamos continuar nesta excursão opcional com
outra das obras mais espetaculares do gênio do Renascimento italiano, Michelangelo: o Moisés e, para ﬁnalizar,
conheceremos a mais bela das Basílicas patriarcais romanas: Santa Maria Maggiore, que esconde um interior com
magníﬁcos tesouros. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã e dia livre à sua disposição ou, se desejar,
poderá fazer uma excursão opcional para conhecer os
Museus Vaticanos, um dos museus mais importantes do
mundo, pelos tesouros artísticos que nele contém, entre
os quais se destaca a obra-prima da pintura afresco de
Michelangelo: a Capela Sistina. Depois de um passeio
cuidadosamente selecionados pelo nosso guia local em
museus, vamos continuar com a visita da maior igreja da
cristandade: Basílica de São Pedro. Se você desejar, em
uma outra excursão opcional, a Roma Barroca, que percorrerá as fontes e praças mais emblemáticas da cidade,
incluindo Piazza do Parthenon e Piazza Navona, centro
intelectual e boêmio da cidade, a Fonte de Trevi, etc.
Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ROMA - NÁPOLES
Café da manhã e saída para Nápoles. Ao chegar, realizaremos uma visita panorâmica de ônibus, onde poderemos
visualizar os grandes contrastes da cidade, dirigindo-nos
à Colina de Posilipo, de onde poderemos admirar as duas
baías, a de Pozzuoli, com os Campos Flegreos e a Baía
de Nápoles, o ponto panorâmico mais impressionante da
cidade. Também se realizara uma visita a pé onde passearemos pela Praça do Plebiscito, onde está o Palácio Real,
a galeria Umberto I, a Opera de Nápoles, Teatro de São
Carlos e não poderia faltar o Spaccanapol, onde se encontrava o antigo centro histórico greco-romano que deu ori-
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gem a cidade e o lugar em que hoje em dia late o coração
napolitano com suas ruelas onde, junto com a animada
voz das pessoas, encontraremos as oﬁcinas de artesãos
e as inúmeras maravilhas artísticas que aparecem, inesperadamente, nas esquinas. Tarde livre para desfrutar das
zonas comerciais ou descansar saboreando um delicioso
chocolate no histórico Grande Café Gambrinus, símbolo
da elegância e lugar de encontro de intelectuais e artistas
desde o século XIX. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: NÁPOLES
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo a
capital do sul Italiano ou, se desejar, poderemos realizar
uma maravilhosa excursão opcional a dois lugares inesquecíveis, onde estaremos o dia todo. Em primeiro lugar
iremos a Pompeia, onde conheceremos, junto ao nosso
guia local, os magníﬁcos vestígios arqueológicos desta
cidade romana parada no tempo pela erupção do Vesúvio
no ano 79 d. C. e que estão considerados como um dos
principais do mundo. A continuação, conheceremos a paradisíaca Ilha de Capri, que por sua privilegiada situação
geográﬁca, dominando o Golfo de Nápoles e graças a sua
esplendida beleza natural e suas suaves temperaturas em
qualquer época do ano, ﬁzeram com que, desde a mais
remota antiguidade, fosse um lugar desejado por imperadores, reis e príncipes e hoje em dia, ponto de encontro
da alta sociedade internacional. Ao chegar visitaremos
Capri e se o tempo nos permite, conheceremos alguma
das muitas grutas que rodeiam a ilha. Retorno a Nápoles.
Acomodação.
QUINTA-FEIRA: NÁPOLES - MATERA - LECCE
Café da manhã e saída para Matera, conhecida como a
cidade dos “Sassi”, referindo-se às cavernas escavadas na
montanha e utilizadas tradicionalmente como moradias.
Em 1993, a UNESCO incluiu estas construções na lista de
Patrimônio Mundial da Humanidade. Pelas características
especiais da cidade, sentirá que está fazendo uma viagem
no tempo, tanto que serviu de cenário para ﬁlmes como a
Paixão de Cristo do Mel Gibson ou o Evangelho segundo
Matheus do Pasolini. Visita panorâmica para conhecer o
mais importante da cidade, visitando o interior de uma
casa-caverna e a igreja rupestre, o centro histórico desta
autentica fortaleza natural, onde se encontra a Catedral, e
os palácios das famílias nobres que habitaram a cidade.
Continuação para Lecce, considerada uma joia do barroco, mesmo que suas origens estão na época pré-romana.
Com o Império, foi nomeada colônia e, após um período
de decadência, teve um novo período de ouro, com Carlos
V, que se encarregou de reorganizar o urbanismo da cidade, culminando seu desenvolvimento, durante a época do
“Barroco Leccese”, em que atinge seu máximo esplendor
urbano. Visita panorâmica, onde faremos um passeio pela
Porta Rudiae, a Via Libertini, a Via Palmieri, a Piazza Sant
Oronzo, o Castelo de Carlos V, a Porta Napoli e por numerosos palácios e igrejas que enriquecem a cidade, etc.
Também visitaremos o interior da Basílica da Santa Croce,
obra prima do barroco leccese, o Duomo e o anﬁteatro
romano. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: LECCE - GALLIPOLI - LEUCA - OTRANTO - LECCE
Café da manhã. Saída para Galipoli, a “bela cidade” dos
gregos, construída sobre uma ilha no Mar Jônico, e está
ligada ao continente por uma ponte. Tempo livre para
conhecer esta bela cidade amuralhada, onde as casas
brancas se alternam com edifícios barrocos. Continuação
para Santa Maria de Leuca, onde o Mar Adriático se mistura com o Jônico. Tempo livre neste lugar, que já foi mencionado pelos clássicos latinos e que tornou-se um dos
destinos favoritos da alta nobreza da área durante o século XIX. Continuação para Otranto, a cidade mais oriental
da Itália. Tempo livre para explorar as suas ruas estreitas,
pontilhadas com casas brancas que estão ao longo das
suas muralhas, dominados pela Grande Castelo Aragonês
e admirar a catedral românica, com mosaicos originais do
século XII. Retorno para Lecce e acomodação.
SÁBADO: LECCE - OSTUNI - ALBEROBELLO - POLIGNANO AO
MARE - BARI
Café da manhã. Saída para Ostuni e tempo livre na “Cidade Branca”. Seu centro histórico pitoresco é formado
por casas completamente brancas, que dão a aparência
de uma cidade grega. Suas ruas estreitas, onde as varandas parecem tocar-se, envolvem a Praça da Liberdade,
coração da cidade e nos mostram numerosas igrejas, palácios e sua catedral de estilo gótico. Em seguida, nos dirigiremos para Alberobello, um dos lugares mais pitorescos
da nossa viagem, onde encontraremos os “Trulli”, edifícios
brancos de forma piramidal, que fazem desta cidade um
lugar único. Tempo livre e, depois, durante o caminho nos
encontraremos Polignano ao Mare, uma antiga vila de
pescadores que ainda hoje se respiram ares marinheiros
em que o branco dos seus edifícios contrasta com o azul
intenso do mar Adriático, em um maravilhoso ambiente
natural de falésias e varandas, que vai fazer-nos compreender que esta costa é realmente uma paisagem digna
de admiração. Continuação a Bari. Jantar e acomodação.
DOMINGO: BARI - BARLETTA - TRANI - BARI
Café da manhã e saída para Barletta. Tempo livre para
explorar esta cidade de origem medieval e conhecer seu
centro histórico com a estátua impressionante de “O Colosso de Barletta”, a igreja do Santo Sepulcro, o castelo do
século XII, a Catedral de Sta. Maria Maggiore de origem
românica, etc. Continuação para Trani, onde teremos tempo livre para explorar a sua maravilhosa Catedral à beiramar e considerado por alguns a “rainha das catedrais de
Puglia”. Retorno para Bari. Almoço e visita panorâmica
desta cidade, que ao longo da sua história, possui uma
encruzilhada de culturas. Conheceremos seu centro antigo, rodeado de muralhas e atravessada por ruas estreitas,
que escondem um grande patrimônio artístico, passando
do lado de fora do seu majestoso castelo e visitaremos a
Basílica de São Nicolau e da sua catedral. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: BARI
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado para o
traslado ao aeroporto para retornar à sua cidade. Fim dos
nossos serviços.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluidos
· Café da manhã (buffet na maioria dos hotéis)
· Refeições: 10
Visita com guia local e/ou excurções
· Panorâmica de Florença com subida ao Piazzale
Michelangelo e São Miniato, Siena, Volterra com visita do
Museu Etrusco, Roma, Nápoles, Matera, Lecce e Bari
· Passeio em barco a Portoﬁno e Santa Margherita Ligure
· Degustação de vino na Região de Chianti
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
· Milão · Rapallo · Portoﬁno · Santa Margherita
Ligure · Pisa · Castellina in Chianti · San Gimignano ·
Monteriggioni · Pienza · Montepulciano · Gallipoli · Leuca
· Otranto · Ostuni · Alberobello · Polignano al Mare · Trani
· Barleta · Leuca · Ostuni · Alberobello · Polignano al Mare
· Trani · Barleta

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

NOME

SITUAÇÃO

CAT.

Milão

Hilton Garden Inn
Ramada Plaza
Nh Concordia
Galileo
Villa Il Palagio
Villa Pitiana
Degli Ulivi
Barceló Mantegna
Dei Congresi
Novotel eur
Holiday inn Nápoles
Ramada Nápoli
Hilton Garden Inn Lecce
President
Tiziano Dei Congresi
Excelsior Congresi
Majestic Bari

Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Rignano sull’Arno
Donnini Firenze
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Centro
Cidade
Centro
Centro
Centro
Cidade

4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4

Pisa
Toscana
Siena
Roma

Nápoles
Lecce

Bari

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA 18 JUN / 10 SET

SALIDAS QUINCENALES
ITIN.

ST7097
Seleção

DIAS

16

REFEIÇÕES

10

DUPLO

SINGLE

Milão - Bari
2.600
3.360
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ITINERÁRIO
ST7098

DIAS REFEIÇÕES
16

7

PREÇO BASE

2.400 $

DOMINGO: BRASIL - MILÃO
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
SEGUNDA-FEIRA: MILÃO
Chegada a Milão e traslado ao hotel. No seu tempo livre,
sugerimos que descubra a beleza da capital da Lombardia, admirando seus edifícios, passando pelas ruas da
moda ou saboreando um cappuccino em algum dos cafés
tradicionais do ﬁnal do século XIX e começo do século XX,
como o Zucca, o Tavegia ou o Cova. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MILÃO - LAGO DE GARDA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica: Castelo Sforzesco, o
Parque Sempione, Vila Dante, Praça Cordussio, Galeria do
Vittorio Emanuele, Praça da Scala, Praça do Duomo com
a catedral, etc. À continuação continuaremos pela costa
sul do Lago da Garda até chegar em Sirmione, um povoado muito famoso por suas águas termais, desde a época
romana e onde se destaca, além de sua beleza natural, as
vistas de tirar o fôlego do Castelo Scaligero, sendo construído em uma posição estratégica e é ligada ao continente por uma língua de terra. Continuação para nosso hotel
na Região do Vêneto. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Passeio panorâmico em barco pela Lagoa
de Veneza, onde se encontram as ilhas mais conhecidas
do arquipélago: Santo André, o Lido, o Murano, entre outras, para chegar, navegando, ao coração de Veneza, onde
admiraremos a cúpula de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos Doges e a Piazzeta, lugar de
acesso à Praça de São Marcos. (Almoço Opção TI). Resto
do dia livre para passear por esta cidade única, construída
entre 18 ilhotes. Se desejar, poderá realizar uma excursão
opcional onde, além de um romântico passeio em gôndola por seus canais venezianos, se conhecerá o interior da
Basílica de São Marcos e/ou um passeio com nosso guia
local pela chamada “a Veneza Escondida”, conhecendo
os recantos mais belos desta cidade. (Jantar Opção TI) e
acomodação na Região do Vêneto.
QUINTA-FEIRA: VENEZA - PÁDUA - PISA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Pádua para conhecer a Basílica
de Santo Antonio, construída entre os séculos XIII e XIV,
maravilhosa obra da arte gótica Italiana, cujo interior, além
das suas excelentes obras escultóricas, se encontram os
vestígios do santo. Em seguida nos dirigiremos à Região
da Emília-Romana, com almoço em rota, para chegar a
Pisa. Visita livre da Praça dos milagres e tempo livre para
admirar a Torre Inclinada e a Catedral. Continuação a Florença, capital da Toscana e berço do Renascimento e hoje
em dia um dos principais centros artísticos do mundo.
(Jantar Opção TI) e acomodação.
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SEXTA-FEIRA: FLORENÇA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Duomo (Catedral)
de Santa Maria do Fiore, com sua maravilhosa cúpula realizada por Brunelleschi e que serviu de modelo a Michelangelo para realizar a cúpula de São Pedro no Vaticano,
o campanário construído por Giotto, o Batistério com as
famosas Portas do Paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a
Piazza Signoria com o Palácio Vecchio e seu conjunto de
estátuas e chafarizes de uma grande riqueza artística, etc.
(Almoço Opção TI). Resto do dia livre para conhecer os
famosos mercados ﬂorentinos ou se desejar poderá realizar uma visita opcional dos Museus Florentinos: o Davi
e as Capelas de Médici, obras primas de Michelangelo.
Acomodação.
SÁBADO: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Saída para Assis, pátria de São Francisco.
Tempo livre para visitar as Basílicas, com os magníﬁcos
frescos, realizados por Giotto e Cimabue e o túmulo do
santo. Continuação a Roma. Almoço e visita panorâmica
onde, com as explicações do nosso guia local, entraremos na história e principais edifícios da Cidade Eterna.
Passaremos pela beira do Tiber, a Avenida dos Fóruns,
a Praça de Veneza, exterior do Coliseu, o Circo Máximo,
Trastevere, etc. Tempo livre ou visita (Opção TI) da Roma
Barroca, onde conheceremos os chafarizes e as praças
mais emblemáticas da cidade, como a Piazza do Panteón
ou a Piazza Navona, centro intelectual e boêmio da cidade, a Fontana de Trevi, etc. Jantar e acomodação.
DOMINGO: ROMA
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo esta
maravilhosa cidade das famosas sete colinas históricas,
que é um museu ao ar livre, repleta de esculturas e chafarizes maravilhosos nas suas encantadoras praças e onde
se encontram alguns dos monumentos mais famosos do
mundo. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre. Poderá realizar uma visita
(Opção TI) dos Museus Vaticanos, a Basílica de São Pedro
onde se encontra a “Pietá”, a Capela Sistina (obra prima
da pintura universal) e o lugar onde se realiza em conclave
para a escolha do novo Papa. (Almoço Opção TI). Tarde
livre para continuar conhecendo passeando pela cidade
ou visita opcional da Roma Imperial: o Coliseu, o “Moisés”
de Michelangelo e a Basílica de Santa Maria Maior. (Jantar
Opção TI) e acomodação.
TERÇA-FEIRA: ROMA - NÁPOLES
Café da manhã e saída para Nápoles. Ao chegar, realizaremos uma visita panorâmica de ônibus, onde poderemos
visualizar os grandes contrastes da cidade, dirigindo-nos
à Colina de Posilipo, de onde poderemos admirar as duas
baías, a de Pozzuoli, com os Campos Flegreos e a Baía
de Nápoles, o ponto panorâmico mais impressionante da
cidade. Também se realizara uma visita a pé onde passearemos pela Praça do Plebiscito, onde está o Palácio Real,
a galeria Umberto I, a Opera de Nápoles, Teatro de São
Carlos e não poderia faltar o Spaccanapol, onde se encontrava o antigo centro histórico greco-romano que deu origem a cidade e o lugar em que hoje em dia late o coração
napolitano com suas ruelas onde, junto com a animada
voz das pessoas, encontraremos as oﬁcinas de artesãos
e as inúmeras maravilhas artísticas que aparecem, inesperadamente, nas esquinas. Tarde livre para desfrutar das
zonas comerciais ou descansar saboreando um delicioso
chocolate no histórico Grande Café Gambrinus, símbolo
da elegância e lugar de encontro de intelectuais e artistas
desde o século XIX. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: NÁPOLES
Café da manhã. Dia livre ou, se desejar, poderemos realizar uma excursão opcional a dois lugares inesquecíveis,
onde estaremos o dia todo. Em primeiro lugar iremos a
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Pompeia, onde conheceremos, junto ao nosso guia local,
os vestígios arqueológicos desta cidade romana parada
no tempo pela erupção do Vesúvio no ano 79 d. C. e que
estão considerados como um dos principais do mundo.
A continuação, conheceremos a paradisíaca Ilha de Capri,
que por sua privilegiada situação geográﬁca, dominando
o Golfo de Nápoles e graças a sua esplendida beleza natural e suas suaves temperaturas em qualquer época do
ano, ﬁzeram com que, desde a mais remota antiguidade,
fosse um lugar desejado por imperadores, reis e príncipes e hoje em dia, ponto de encontro da alta sociedade
internacional. Ao chegar visitaremos Capri e se o tempo
nos permite, conheceremos alguma das muitas grutas que
rodeiam a ilha. Retorno a Nápoles. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: NÁPOLES - MATERA - LECCE
Café da manhã e saída para Matera, conhecida como a
cidade dos “Sassi”, referindo-se às cavernas escavadas na
montanha e utilizadas tradicionalmente como moradias.
Em 1993, a UNESCO incluiu estas construções na lista de
Patrimônio Mundial da Humanidade. Pelas características
especiais da cidade, sentirá que está fazendo uma viagem
no tempo, tanto que serviu de cenário para ﬁlmes como a
Paixão de Cristo do Mel Gibson ou o Evangelho segundo
Matheus do Pasolini. Visita panorâmica para conhecer o
mais importante da cidade, visitando o interior de uma
casa-caverna e a igreja rupestre, o centro histórico desta
autentica fortaleza natural, onde se encontra a Catedral, e
os palácios das famílias nobres que habitaram a cidade.
Continuação para Lecce, considerada uma joia do barroco, mesmo que suas origens estão na época pré-romana.
Com o Império, foi nomeada colônia e, após um período
de decadência, teve um novo período de ouro, com Carlos
V, que se encarregou de reorganizar o urbanismo da cidade, culminando seu desenvolvimento, durante a época do
“Barroco Leccese”, em que atinge seu máximo esplendor
urbano. Visita panorâmica, onde faremos um passeio pela
Porta Rudiae, a Via Libertini, a Via Palmieri, a Piazza Sant
Oronzo, o Castelo de Carlos V, a Porta Napoli e por numerosos palácios e igrejas que enriquecem a cidade, etc.
Também visitaremos o interior da Basílica da Santa Croce,
obra prima do barroco leccese, o Duomo e o anﬁteatro
romano. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: LECCE - GALLIPOLI - LEUCA - OTRANTO - LECCE
Café da manhã. Saída para Galipoli, a “bela cidade” dos
gregos, construída sobre uma ilha no Mar Jônico, e está
ligada ao continente por uma ponte. Tempo livre para
conhecer esta bela cidade amuralhada, onde as casas
brancas se alternam com edifícios barrocos. Continuação
para Santa Maria de Leuca, onde o Mar Adriático se mistura com o Jônico. Tempo livre para desfrutar deste lugar,
que já foi mencionado em várias ocasiões pelos clássicos
latinos e que tornou-se um dos destinos favoritos da alta
nobreza da área durante o século XIX. Continuação para
Otranto, a cidade mais oriental da Itália. Tempo livre para
explorar as suas ruas estreitas, pontilhadas com casas
brancas que estão ao longo das suas muralhas, dominados pela Grande Castelo Aragonês e admirar a catedral

românica, com mosaicos originais do século XII. Retorno
para Lecce e acomodação.
SÁBADO: LECCE - OSTUNI - ALBEROBELLO - POLIGNANO AO
MARE - BARI
Café da manhã. Saída para Ostuni e tempo livre na “Cidade Branca”. Seu histórico centro histórico é formado
por casas completamente brancas, que dão a aparência
de uma cidade grega. Suas ruas estreitas, onde as varandas parecem tocar-se, envolvem a Praça da Liberdade,
coração da cidade e nos mostram numerosas igrejas, palácios e sua catedral de estilo gótico. Em seguida, nos dirigiremos para Alberobello, um dos lugares mais pitorescos
da nossa viagem, onde encontraremos os “Trulli”, edifícios
brancos de forma piramidal, que fazem desta cidade um
lugar único. Tempo livre e, depois, durante o caminho nos
encontraremos Polignano ao Mare, uma antiga vila de
pescadores que ainda hoje se respiram ares marinheiros
em que o branco dos seus edifícios contrasta com o azul
intenso do mar Adriático, em um maravilhoso ambiente
natural de falésias e varandas, que vai fazer-nos compreender que esta costa é realmente uma paisagem digna
de admiração. Continuação a Bari. Jantar e acomodação.
DOMINGO: BARI - BARLETTA - TRANI - BARI
Café da manhã e saída para Barletta. Tempo livre para
explorar esta cidade de origem medieval e conhecer seu
centro histórico com a estátua impressionante de “O Colosso de Barletta”, a igreja do Santo Sepulcro, o castelo do
século XII, a Catedral de Sta. Maria Maggiore de origem
românica, etc. Continuação para Trani, onde teremos tempo livre para explorar a sua maravilhosa Catedral à beiramar e considerado por alguns a “rainha das catedrais de
Puglia”. Retorno para Bari. Almoço e visita panorâmica
desta cidade, que ao longo da sua história, possui uma
encruzilhada de culturas. Conheceremos seu centro antigo, rodeado de muralhas e atravessada por ruas estreitas,
que escondem um grande patrimônio artístico, passando
do lado de fora do seu majestoso castelo e visitaremos a
Basílica de São Nicolau e da sua catedral. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: BARI
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado para o
traslado ao aeroporto para retornar à sua cidade. Fim dos
nossos serviços.

OPÇÃO TUDO INCLUIDO

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluidos
· Café da manhã (buffet na maioria dos hotéis)
· Refeições: 7
Visita com guia local e/ou excurções
· Panorâmica de Milão
· Panorâmica de Florença
· Panorâmica de Roma
· Panorâmica de Nápoles
· Panorâmica de Matera
· Panorâmica de Lecce
· Panorâmica de Bari
· Passeio panorâmico pela lagoa veneciana
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
· Lago de Garda
· Padua
· Pisa
· Assis
· Gallipoli
· Leuca
· Otranto
· Ostuni
· Alberobello
· Polignano al Mare
· Trani
· Barleta
HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

NOME

Milão

Hilton Garden Inn
Ramada Plaza / NH Concordia
Veneza Smart Hotel / Holiday Inn
Crystal
Florença Novotel
Novotel
The Gate
Roma
Dei Congressi
Holiday inn Pisana
Nápoles Holiday inn Nápoles
Ramada Nápoli
Lecce
Hilton Garden Inn Lecce
President / Tiziano Dei Congresi
Bari
Excelsior Congresi
Majestic Bari

SITUAÇÃO

CAT.

Cidade
Cidade
Mestre
Preganziol
Osmannoro
Osmannoro
S. Fiorentino
Cidade
Cidade
Cidade
Centro
Cidade
Centro
Centro
Cidade

4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4

Este itinerário pode ser realizado na versão TODO INCLUÍDO. Se somará as refeições e visitas base do itinerário as
que estão indicadas como (Opção TI). Nesta versão, o programa oferece 13 refeições em total e as seguintes visitas:

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

* Roma Barroca
* Museus Vaticanos
* Basílica de San Pedro

SALIDAS QUINCENALES

Por um suplemento sobre o preço de: 250 $

PREÇOS EM USD POR PESSOA

ITIN.

ST7098
Seleção

DIAS

16

TEMPORADA 18 JUN / 10 SET
REFEIÇÕES

7

DUPLO

SINGLE

Milão - Bari
2.400
3.160
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PARIS, COSTA AZUL E LAGOS ITALIANOS
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ITINERÁRIO

DIAS REFEIÇÕES

PREÇO BASE

ST7064

14

8

2.830 $

ST7063

10

8

1.965 $

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST7064
QUARTA-FEIRA: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris e traslado ao hotel. Tempo livre para um
primeiro contato com a elegante capital francesa. Se você
desejar, poderá realizar um Tour opcional de Paris Iluminada, onde poderemos conﬁrmar o porquê está considerada
por muitos pela cidade mais bela do mundo. Conheceremos alguns dos seus lugares emblemáticos: a Ilê de Cité,
o lugar onde nasceu Paris, a Ilha de São Luis, a animação
noturna dos Campos Elíseos, a Torre Eiffel, com sua fascinante iluminação, as ruas onde se encontram os grandes
da moda, o Rio Sena, etc. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça da Concordia,
uma das mais bonitas do mundo, a Ópera de Garnier, símbolo da França de Napoleão III, os Campos Elíseos, o Arco
do Trinfo, Bairro de St-Germain, os Bulevares, os Inválidos,
a Ponte do Alexandre III, os jardins de Luxemburgo, etc.
Tarde livre ou visita opcional ao Museu do Louvre, onde se
encontra uma maravilhosa coleção artística, que vai desde
as obras primas da antiguidade, como a Vênus de Milo ou
a Vitória de Samotracia até a revolucionária Pirâmide de
aço e vidro, realizada pelo arquiteto norte-americano de
origem chinesa Ieo Ming Pei, que dá acesso ao Museu e
também conheceremos os apartamentos do Napoleão.
Pela noite, oportunidade de conhecer um dos espetáculos
mais simbólicos de Paris, o cabaré Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional ao Palácio de
Versalhes e seus jardins, símbolo da monarquia francesa
em seu esplendor e o modelo para as residências reais
em toda Europa. Pela tarde, em uma nova visita opcional,
poderá conhecer, com nosso guia local, o famoso Bairro
Latino, centro da vida intelectual parisiense e cenário da
Revolução de Maio de 68. A continuação, visitaremos o interior da Catedral de Notre Dame, outro símbolo de Paris e
obra prima da arte gótica francesa, lugar de coroação dos
reis e imperadores e que serviu de inspiração para grandes obras literárias como “O Corcunda de Notre Dame”,
de Victor Hugo. Por último, poderá conhecer Paris desde
outro ponto de vista, dando um relaxante passeio pelo Bateaux Mouche pelo rio Sena. Acomodação.
DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar algum dos seus mu-
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seus, conhecer algum dos parques da cidade, passear
pelas ruas da moda ou pelos diferentes bairros da capital
do Sena, desde o tradicional bairro Le Marais, onde se encontra a belíssima praça dos Vosgos até o revolucionário
bairro das ﬁmanças La Defense, onde deixaram marca os
mais importantes arquitetos dos séculos XX e XXI em suas
imponentes construções, onde destaca o Grande Arco La
Defense, desenhado pelo arquiteto Otto Von Spreckelsen
e que se inaugurou em 1989 para comemorar o bicentenário da Revolução Francesa. Acomodação.

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST7063

SEGUNDA-FEIRA: PARIS
MILÃO
Café da manhã. Tempo livre até a hora indicada do traslado ao aeroporto para pegar um voo com destino a Milão
(voo incluído). Chegada e traslado ao hotel. No seu tempo
livre, sugerimos que descubra a beleza da capital da Lombardia. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MILÃO - TURIM - COSTA AZUL
Café da manhã. Saída para Turim, importante centro cultural e de negócios do norte da Itália, capital da região de
Piamonte e importantíssima para o mundo cristão, já que
acolhe o “Sudário Santo”, com o que, segundo a tradição,
cobriu o corpo de Cristo após sua cruciﬁcação e morte.

DOMINGO: BRASIL - MILÃO
Saída da cidade de origem para a Europa.
SEGUNDA-FEIRA: MILÃO
Chegada ao aeroporto de Milão, sua porta de entrada na
Europa e traslado ao hotel e tempo livre. Acomodação.
CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS
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Realizaremos uma visita panorâmica onde desfrutaremos
de uma riqueza urbanística da cidade onde há excelentes
exemplos de arquitetura barroca, rococó, neoclássica e
Art Nouveau: a Piazza Castello, o Palácio Real, o Palácio
da Madona, a Igreja de São Lourenço, o Parque do Valentino, a Catedral, etc. e tempo livre para aproveitar para
experimentar o chocolate “Gianduiotto”, típico da cidade
e considerado como um dos melhores do mundo. Continuação à Costa Azul. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: COSTA AZUL (NICE - MÔNACO - EZE)
Café da manhã. Hoje vamos visitar alguns dos lugares
mais importantes da Costa Azul. Faremos uma vista panorâmica de Nice, a capital da Costa Azul: a Plaza Massena, Jardim do Alberto I, a Avenida dos Ingleses, símbolo
da cidade, onde além de suas decorações ﬂorais e praias ,
você pode admirar todos os antigos palácios convertidos
em hotéis, apartamentos, o exterior do Hotel Negresco,
monumento artístico construído em 1912, e que tem hospedado muitos nobres e reis da Europa, a catedral russa
de São Nicolau, construção inspirada na Catedral de São
Basílio da praça vermelho de Moscou e, claro, seu centro
histórico com o mercado e a Catedral de Santa Reparata,
etc. Em seguida, vamos fazer um passeio inesquecível por
uma das muito famosas estradas costeiras (Corniches),
que correm ao longo da Costa Azul e nos permitirá apreciar o encanto das suas paisagens, cidades e vilas elegantes. Pararemos em Eze, uma das cidades medievais mais
bem preservadas do sul da França e um lugar de encontro
para os internacionais da alta sociedade, reis e cenário de
inúmeros ﬁlmes, como o famoso “Catch a Thief”, de Alfred Hitchcock, que envolveu a chegada de Grace Kelly
a Mônaco. Além de apreciar suas belas ruas e o encanto
de seu ambiente natural, e já que Eze é uma das capitais
mundiais do perfume, visitaremos a famosíssima fábrica
de perfumes Fragonard. Nosso próximo destino será o
Principado de Mônaco, onde veremos Monte Carlo, com
tempo livre para visitar o famoso Café de Paris e o Cassino, uma obra prima do estilo Napoleão III, construída
pelo arquiteto francês Charles Garnier, que também fez a
Ópera de Paris. Também visitaremos Mônaco, onde podemos admirar o exterior do palácio da família Grimaldi, com
fantásticas vistas panorâmicas sobre a baía e a marina da
Condamine. Retorno ao hotel. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: NICE - RAPALLO - LAGO MAGGIORE
Café da manhã. À hora indicada, saída para a costa Ligúria, um dos locais mais bonitos do Mediterrâneo. Chegaremos em Rapallo e ali embarcaremos até Portoﬁno *, cidade elegante, com tradição marítima e ponto de encontro
do jet set internacional. Tempo livre para apreciar a beleza
do seu porto, com suas casas coloridas típicas ou passear
pelas ruas onde há numerosas oﬁcinas de artesanato,
entre os quais se destaca as rendas. Também, degustar
a excelente cozinha da Ligúria e continuação para Lago
Maggiore. Jantar e acomodação.
* Em caso que as condições climatológicas impeça-no os
trajetos em barco se realizarão via terrestre.

SEXTA-FEIRA: LAGO MAGGIORE (ILHAS BORROMEU)
Café da manhã. Hoje conheceremos o Lago Maggiore,
onde navegaremos até as Ilhas Borromeu. Visitaremos a
“Ilha Bela”, com o Palácio Borromeu e seus jardins, a “Ilha
Mãe”, famosa por seu Jardim Botânico e seu clima, e a
“ilha dos Pescadores”. Almoço e retorno ao hotel. Jantar
e acomodação.
SÁBADO: LAGO MAGGIORE - LUGANO - LOCARNO - L. MAGGIORE
Café da manhã. Continuando pelos Lagos Alpinos, seguiremos para a cidade suíça de Lugano. Teremos tempo livre no centro histórico da cidade e em seguida subiremos
de funicular ao Monte Salvatore, onde almoçaremos, além
de apreciar as excelentes vistas do lago e do maravilhoso
entorno. Continuação para Locarno, que graças à sua situação geográﬁca excepcional às margens do Lago Maggiore, e ao peculiar microclima subtropical desta zona, se
converteu em um destino turístico, onde se pode praticar
esportes ao ar livre, admirar edifícios cheios de história
e desfrutar de um ambiente animado. Tempo livre para
passear por esta cidade, ponto de encontro de ﬁguras de
renome internacional e onde poderá passear pelo passeio
da fama, que ﬁguras como Santana, Sting ou Juanes possuem sua própria estrela. Retorno ao nosso hotel no Lago
Maggiore. Jantar e acomodação.
DOMINGO: LAGO MAGGIORE - LAGO D’ORTA - ILHA DE SAN GIULIO
- LAGO DE COMO
Café da manhã. Saída para o Lago D’Orta, onde realizaremos um passeio em trem elétrico até o Sacromonte. À
continuação, conheceremos o centro histórico do Lago
D’Orta e embarcaremos até a Ilha de San Giulio, onde se
encontra a Basílica com o mesmo nome. Retornamos ao
continente. Tempo livre até a hora de irmos para Como.
Visita panorâmica do centro histórico e continuação para
nosso hotel no Lago de Como. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: LAGO DE COMO - MILÃO
Café da manhã. Hoje realizaremos um percurso pelo Lago
de Como no que conheceremos Varenna, onde, através de
suas ruas, seus rincões e seus jardins se respira um ambiente de outros tempos e pode gozar de uma magníﬁca
vista caminhando ao longo da romântica “passarela lago”.
Conheceremos dois lugares evocadores, Vila Monastero,
com seu jardim de dois quilômetros de longo em frente ao
lago ou Vila Cipresi, com seu jardim de várias alturas. Depois nos dirigiremos a Bellagio, a localidade mais famosa
do lago, à que iremos navegando, pois dessa forma sentiremos que chegamos a um lugar excepcional, admirando
as fachadas das moradias em cor pastel e as ruas escalonadas que sobem pelas colinas que a envolvem. Almoço e
tempo livre dantes de embarcar para realizar um percurso
pelo lago até Como, onde continuaremos nossa viagem
até Milão, capital da Lombardía. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MILÃO
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos
nossos serviços.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis).
· Refeições: 8
Visita com guia local e/ou excursões
· Panorâmica de Paris
· Panorâmica de Turim
· Panorâmica de Nice
· Panorâmica de Como
· Ilhas Borromeas com entradas
· Lago de Orta
· Ilha de San Giulio
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
· Milão
· Mónaco e Montecarlo
· Eze
· Rapallo
· Portoﬁno
· Varenna
· Monte Salvatore
· Lugano
· Locarno
· Bellagio

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

NOME

Paris
Milão

Novotel Paris Est
Ramada Plaza
Hilton garden inn
Costa Azul
Novotel Nice Centre
Hipark
Eden and Spa Htl
Lago Maggiore Grand Hotel Bristol
Dino / Simplon
Lago di Como Nh Pontevechio

SITUAÇÃO

CAT.

Periferia
Cidade
Cidade
Nice
Nice
Cannes
Stressa
Báveno
Lecco

4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*S

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA 10 MAI / 20 SET
ITIN.

ST7064
Seleção

DIAS

REFEIÇÕES

14

8

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

SINGLE

Paris - Milão
2.830
3.480
TEMPORADA 14 MAI / 24 SET

ITIN.

ST7063
Seleção

10

8

DUPLO

SINGLE

Milão - Milão
1.965
2.400
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ITINERÁRIO

DIAS REFEIÇÕES

PREÇO BASE

ST7067

16

10

2.995 $

ST7068

13

9

2.465 $

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST7067
DOMINGO: BRASIL - MILÃO
Saída da cidade de origem para a Europa.
SEGUNDA-FEIRA: MILÃO
Chegada ao aeroporto de Milão, sua porta de entrada na
Europa e traslado ao hotel. No seu tempo livre, sugerimos que descubra a beleza da capital da Lombardia.
Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MILÃO - TURIM - COSTA AZUL
Café da manhã. Saída para Turim, importante centro cultural e de negócios do norte da Itália, capital da região de
Piamonte e importantíssima para o mundo cristão, já que
acolhe o “Sudário Santo”, com o que, segundo a tradição,
cobriu o corpo de Cristo após sua cruciﬁcação e morte.
Realizaremos uma visita panorâmica onde desfrutaremos
de uma riqueza urbanística da cidade onde há excelentes
exemplos de arquitetura barroca, rococó, neoclássica e
Art Nouveau: a Piazza Castello, o Palácio Real, o Palácio
da Madona, a Igreja de São Lourenço, o Parque do Valentino, a Catedral, etc. e tempo livre para aproveitar para
experimentar o chocolate “Gianduiotto”, típico da cidade
e considerado como um dos melhores do mundo. Continuação à Costa Azul. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: COSTA AZUL (NICE - MÔNACO - EZE)
Café da manhã. Hoje vamos visitar alguns dos lugares
mais importantes da Costa Azul. Faremos uma vista panorâmica de Nice, a capital da Costa Azul, percorrendo
seus locais mais emblemáticos: a Plaza Massena, Jardim
do Alberto I, a Avenida dos Ingleses, símbolo da cidade,
onde além de suas decorações ﬂorais e praias , você pode
admirar todos os antigos palácios convertidos em hotéis,
apartamentos, o exterior do Hotel Negresco, monumento
artístico construído em 1912, e que tem hospedado muitos
nobres e reis da Europa, a catedral russa de São Nicolau,
construção inspirada na Catedral de São Basílio da praça
vermelho de Moscou e, claro, seu centro histórico com o
mercado e a Catedral de Santa Reparata, etc. Em seguida,
vamos fazer um passeio inesquecível por uma das muito
famosas estradas costeiras (Corniches), que correm ao
longo da Costa Azul e nos permitirá apreciar o encanto
das suas paisagens, cidades e vilas elegantes. Pararemos
em Eze, uma das cidades medievais mais bem preservadas do sul da França e um lugar de encontro para os internacionais da alta sociedade, reis e cenário de inúmeros ﬁlmes, como o famoso “Catch a Thief”, de Alfred Hitchcock,
que envolveu a chegada de Grace Kelly a Mônaco. Além
de apreciar suas belas ruas e o encanto de seu ambien-
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te natural, e já que Eze é uma das capitais mundiais do
perfume, visitaremos a famosíssima fábrica de perfumes
Fragonard. Nosso próximo destino será o Principado de
Mônaco, onde veremos Monte Carlo, com tempo livre para
visitar o famoso Café de Paris e o Cassino, uma obra prima
do estilo Napoleão III, construída pelo arquiteto francês
Charles Garnier, que também fez a Ópera de Paris. Também visitaremos Mônaco, onde podemos admirar o exterior do palácio da família Grimaldi, com fantásticas vistas
panorâmicas sobre a baía e a marina da Condamine. Retorno ao hotel. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: NICE - RAPALLO - PORTOFINO - LAGO MAGGIORE
Café da manhã. À hora indicada, saída para a costa Ligúria, um dos locais mais bonitos do Mediterrâneo. Chegaremos em Rapallo e ali embarcaremos até Portoﬁno *, cidade elegante, com tradição marítima e ponto de encontro
do jet set internacional. Tempo livre para apreciar a beleza
do seu porto, com suas casas coloridas típicas ou passear
pelas ruas onde há numerosas oﬁcinas de artesanato,
entre os quais se destaca as rendas. Também, degustar
a excelente cozinha da Ligúria e continuação para Lago
Maggiore. Jantar e acomodação.
* Em caso que as condições climatológicas impeça-no os
trajetos em barco se realizarão via terrestre.

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST7068
QUARTA-FEIRA: BRASIL - MILÃO
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
QUINTA-FEIRA: MILÃO - LAGO MAGGIORE
Chegada e traslado ao hotel no Lago Maggiore. Resto do
dia livre. Jantar e acomodação.
CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SEXTA-FEIRA: LAGO MAGGIORE (ILHAS BORROMEU)
Café da manhã. Hoje conheceremos o Lago Maggiore,
onde navegaremos até as Ilhas Borromeu. Visitaremos a
“Ilha Bela”, com o Palácio Borromeu e seus jardins, a “Ilha
Mãe”, famosa por seu Jardim Botânico e seu clima, e a
“ilha dos Pescadores”. Almoço e retorno ao hotel. Jantar
e acomodação.
SÁBADO: LAGO MAGGIORE - LUGANO - LOCARNO - LAGO
MAGGIORE
Café da manhã. Continuando pelos Lagos Alpinos, seguiremos para a cidade suíça de Lugano, no Lago com
o mesmo nome. Teremos tempo livre no centro histórico
da cidade e em seguida subiremos de funicular ao Monte
Salvatore, onde almoçaremos, além de apreciar as exce-
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lentes vistas. Continuação para Locarno, que graças à sua
situação geográﬁca excepcional às margens do Lago Maggiore, e ao peculiar microclima subtropical desta zona, se
converteu em um destino turístico, onde se pode praticar
esportes ao ar livre, admirar edifícios cheios de história
e desfrutar de um ambiente animado. Tempo livre para
passear por esta cidade. Retorno ao nosso hotel no Lago
Maggiore. Jantar e acomodação.

uma fábrica do conhecido cristal de Murano e resto do
dia livre. Se desejar, poderá realizar uma excursão opcional onde, além de um romântico passeio em gôndola
por seus canais venezianos, se conhecerá o interior da
Basílica de São Marcos e/ou um passeio com nosso guia
local pela chamada “a Veneza Escondida”, conhecendo
os recantos mais belos desta cidade. Acomodação na
região do Vêneto.

DOMINGO: LAGO MAGGIORE - LAGO D’ORTA - ILHA DE SAN GIULIO
- LAGO DE COMO
Café da manhã. Saída para o Lago D’Orta, onde realizaremos um passeio em trem elétrico até o Sacromonte. À
continuação, conheceremos o centro histórico do Lago
D’Orta e embarcaremos até a Ilha de San Giulio, onde se
encontra a Basílica com o mesmo nome. Retornamos ao
continente. Tempo livre até a hora de irmos para Como.
Visita panorâmica do centro histórico e continuação para
nosso hotel no Lago de Como. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para a cadeia montanhosa dos Apeninos para chegar a Florença. Visita panorâmica: o Duomo
(Catedral) de Santa Maria del Fiore, o campanário construído por Giotto, o Batistério com as Portas do Paraíso de
Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Piazza Signoria com o Palácio
Vecchio, etc. Tempo livre para conhecer os famosos mercados ﬂorentinos ou visita opcional: o Davi e as Capelas
de Médici, obras primas de Michelangelo. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: LAGO DE COMO - MILÃO
Café da manhã. Hoje realizaremos um percurso pelo Lago
de Como no que conheceremos Varenna, onde, através de
suas ruas, seus rincões e seus jardins se respira um ambiente de outros tempos e pode gozar de uma magníﬁca
vista caminhando ao longo da romântica “passarela lago”.
Conheceremos dois lugares evocadores, Vila Monastero,
com seu jardim de dois quilômetros de longo em frente ao
lago ou Vila Cipresi, com seu jardim de várias alturas. Depois nos dirigiremos a Bellagio, a localidade mais famosa
do lago, à que iremos navegando, pois dessa forma sentiremos que chegamos a um lugar excepcional, admirando
as fachadas das moradias em cor pastel e as ruas escalonadas que sobem pelas colinas que a envolvem. Almoço e
tempo livre dantes de embarcar para realizar um percurso
pelo lago até Como, onde continuaremos nossa viagem
até Milão, capital da Lombardía. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MILÃO - LAGO DE GARDA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica: Castelo Sforzesco, o
Parque Sempione, Vila Dante, Praça Cordussio, Galeria do
Vittorio Emanuele, Praça da Scala, Praça do Duomo com
a catedral, etc. À continuação continuaremos pela costa
sul do Lago da Garda até chegar em Sirmione, muito
famoso por suas águas termais, desde a época romana
e onde se destaca, além de sua beleza natural, as vistas
de tirar o fôlego do Castelo Scaligero, sendo construído
em uma posição estratégica e é ligada ao continente
por uma língua de terra. Continuação para nosso hotel
na Região do Vêneto. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Logo pela manhã cedinho, realizaremos
um cruzeiro pela Lagoa de Veneza, onde se encontram
as ilhas mais conhecidas do arquipélago para chegar,
navegando, ao coração de Veneza, onde admiraremos
a cúpula de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior
do Palácio dos Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à
Praça de São Marcos. Desembarcaremos e visitaremos

SEXTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Saída para Assis e tempo livre para visitar
a Basílica de São Francisco. Continuação a Roma. Visita
panorâmica: a Praça de Veneza, a Colina do Capitólio, os
Fóruns Imperiais, o Coliseu (exterior), o Arco de Constantino, etc. A continuação tempo livre ou se desejar, poderá
aproveitar para realizar uma interessantíssima visita opcional da Roma Barroca, onde conheceremos os chafarizes e as praças mais belas da cidade, como a Fontana de
Trevi ou a Piazza Navona . Jantar e acomodação.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis).
· Refeições: Segundo itinerário
Visita com guia local e/ou excursões (Segundo
itinerário)
· Panorâmicas de Turim, Nice e Como · Ilhas Borromeas
com entradas · Lago de Orta · Ilha de San Giulio ·
Panorâmica de Milão · Cruzeiro pela Lagoa Venezana ·
Panorâmicas de Florença e Roma
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
(Segundo itinerário)
Mónaco e Montecarlo
· Eze
· Rapallo
· Portoﬁno
· Varenna
· Monte Salvatore
· Lugano
· Locarno
· Bellagio
· Sirmione
· Assis
HOTÉIS PREVISTOS

SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou visita opcional aos Museus
Vaticanos, a Capela Sistina (obra prima da pintura universal) e a Basílica de São Pedro, onde se encontra “a
Pietá” obra de Michelangelo Buonarroti. Tarde livre para
continuar conhecendo passeando pela cidade, o ou
desejar, poderá aproveitar para realizar uma interessantíssima excursão opcional onde poderá conhecer o interior do Coliseu, o “Moisés” de Michelangelo e a Basílica
de Santa Maria Maior. Acomodação.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre para continuar visitando a cidad.
Se desejar, poderá realizar uma excursão opcional onde
nos dirigiremos à região de Campânia, visitando Pompéia
e os magníﬁcos resíduos arqueológicos desta cidade romana, parada no tempo pela erupção do Vesúvio no ano
79 d.C. Em seguida, realizaremos uma breve panorâmica
de Nápoles, capital da região e cujo centro histórico foi
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Por
último, visitaremos a Ilha de Capri, antigo refúgio de imperadores e ponto de encontro da alta sociedade, com
Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (Essa excursão
inclui almoço em Capri). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos
nossos serviços.

CIDADE

NOME

Milão

Ramada Plaza
NH Concordia
Hilton Garden Inn
Costa Azul
Novotel Nice Centre / Hipark
Eden and Spa Htl
Lago Maggiore Grand Hotel Bristol
Dino / Simplon
Lago di Como Nh Pontevechio
Veneza
Novotel
Holiday Inn
Florença
Villa Gabrielle Dánunzio / Nil
Novotel
Roma
Dei Congresi
Holiday inn Pisana

SITUAÇÃO

CAT.

Cidade
Cidade
Cidade
Nice
Cannes
Stressa
Báveno
Lecco
Mestre
Marguera
Cidade
Osmannoro
Cidade
Cidade

4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*S
4*
4*
4*
4*
4*
4*

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA 14 MAI / 24 SET
ITIN.

ST7067
Seleção

DIAS

REFEIÇÕES

16

10

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

SINGLE

Milão - Roma
2.995
3.755
TEMPORADA 17 MAI / 27 SET

ITIN.

ST7068
Seleção

13

9

DUPLO

SINGLE

Milão - Roma
2.465
3.065
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ITINERÁRIO
ST7071

DIAS REFEIÇÕES
17

11

PREÇO BASE

3.120 $

DOMINGO: BRASIL - MILÃO
Saída da cidade de origem para a Europa.
SEGUNDA-FEIRA: MILÃO
Chegada ao aeroporto de Milão, sua porta de entrada na
Europa e traslado ao hotel. No seu tempo livre, sugerimos que descubra a beleza da capital da Lombardia.
Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MILÃO - TURIM - COSTA AZUL
Café da manhã. Saída para Turim, importante centro cultural e de negócios do norte da Itália, capital da região de
Piamonte e importantíssima para o mundo cristão, já que
acolhe o “Sudário Santo”, com o que, segundo a tradição,
cobriu o corpo de Cristo após sua cruciﬁcação e morte.
Realizaremos uma visita panorâmica onde desfrutaremos
de uma riqueza urbanística da cidade onde há excelentes
exemplos de arquitetura barroca, rococó, neoclássica e
Art Nouveau: a Piazza Castello, o Palácio Real, o Palácio
da Madona, a Igreja de São Lourenço, o Parque do Valentino, a Catedral, etc. e tempo livre para aproveitar para
experimentar o chocolate “Gianduiotto”, típico da cidade
e considerado como um dos melhores do mundo. Continuação à Costa Azul. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: COSTA AZUL (NICE - MÔNACO - EZE)
Café da manhã. Hoje vamos visitar alguns dos lugares
mais importantes da Costa Azul. Faremos uma vista panorâmica de Nice, a capital da Costa Azul, percorrendo
seus locais mais emblemáticos: a Plaza Massena, Jardim
do Alberto I, a Avenida dos Ingleses, símbolo da cidade,
onde além de suas decorações ﬂorais e praias , você pode
admirar todos os antigos palácios convertidos em hotéis,
apartamentos, o exterior do Hotel Negresco, monumento
artístico construído em 1912, e que tem hospedado muitos
nobres e reis da Europa, a catedral russa de São Nicolau,
construção inspirada na Catedral de São Basílio da praça
vermelho de Moscou e, claro, seu centro histórico com o
mercado e a Catedral de Santa Reparata, etc. Em seguida,
vamos fazer um passeio inesquecível por uma das muito
famosas estradas costeiras (Corniches), que correm ao
longo da Costa Azul e nos permitirá apreciar o encanto
das suas paisagens, cidades e vilas elegantes. Pararemos
em Eze, uma das cidades medievais mais bem preservadas do sul da França e um lugar de encontro para os internacionais da alta sociedade, reis e cenário de inúmeros ﬁlmes, como o famoso “Catch a Thief”, de Alfred Hitchcock,
que envolveu a chegada de Grace Kelly a Mônaco. Além
de apreciar suas belas ruas e o encanto de seu ambiente natural, e já que Eze é uma das capitais mundiais do
perfume, visitaremos a famosíssima fábrica de perfumes
Fragonard. Nosso próximo destino será o Principado de
Mônaco, onde veremos Monte Carlo, com tempo livre para
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visitar o famoso Café de Paris e o Cassino, uma obra prima
do estilo Napoleão III, construída pelo arquiteto francês
Charles Garnier, que também fez a Ópera de Paris. Também visitaremos Mônaco, onde podemos admirar o exterior do palácio da família Grimaldi, com fantásticas vistas
panorâmicas sobre a baía e a marina da Condamine. Retorno ao hotel. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: NICE - RAPALLO - LAGO MAGGIORE
Café da manhã. À hora indicada, saída para a costa Ligúria, um dos locais mais bonitos do Mediterrâneo. Chegaremos em Rapallo e ali embarcaremos até Portoﬁno *, cidade elegante, com tradição marítima e ponto de encontro
do jet set internacional. Tempo livre para apreciar a beleza
do seu porto, com suas casas coloridas típicas ou passear
pelas ruas onde há numerosas oﬁcinas de artesanato,
entre os quais se destaca as rendas. Também, degustar
a excelente cozinha da Ligúria e continuação para Lago
Maggiore. Jantar e acomodação.
* Em caso que as condições climatológicas impeça-no os
trajetos em barco se realizarão via terrestre.
SEXTA-FEIRA: LAGO MAGGIORE (ILHAS BORROMEU)
Café da manhã. Hoje conheceremos o Lago Maggiore,
onde navegaremos até as Ilhas Borromeu. Visitaremos a
“Ilha Bela”, com o Palácio Borromeu e seus jardins, a “Ilha
Mãe”, famosa por seu Jardim Botânico e seu clima, e a
“ilha dos Pescadores”. Almoço e retorno ao hotel. Jantar
e acomodação.

SÁBADO: LAGO MAGGIORE - LUGANO - LOCARNO - LAGO
MAGGIORE
Café da manhã. Continuando pelos Lagos Alpinos, seguiremos para a cidade suíça de Lugano, no Lago com
o mesmo nome. Teremos tempo livre no centro histórico
da cidade e em seguida subiremos de funicular ao Monte
Salvatore, onde almoçaremos, além de apreciar as excelentes vistas do lago e do maravilhoso entorno. Continuação para Locarno, que graças à sua situação geográﬁca excepcional às margens do Lago Maggiore, e ao
peculiar microclima subtropical desta zona, se converteu
em um destino turístico, onde se pode praticar esportes
ao ar livre, admirar edifícios cheios de história e desfrutar
de um ambiente animado. Tempo livre para passear por
esta cidade, ponto de encontro de ﬁguras de renome internacional e onde poderá passear pelo passeio da fama,
que ﬁguras como Santana, Sting ou Juanes possuem sua
própria estrela. Retorno ao nosso hotel no Lago Maggiore.
Jantar e acomodação.
DOMINGO: LAGO MAGGIORE - LAGO D’ORTA - ILHA DE SAN GIULIO
- LAGO DE COMO
Café da manhã. Saída para o Lago D’Orta, onde realizaremos um passeio em trem elétrico até o Sacromonte. À
continuação, conheceremos o centro histórico do Lago
D’Orta e embarcaremos até a Ilha de San Giulio, onde se
encontra a Basílica com o mesmo nome. Retornamos ao
continente. Tempo livre até a hora de irmos para Como.
Visita panorâmica do centro histórico e continuação para
nosso hotel no Lago de Como. Jantar e acomodação.
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SEGUNDA-FEIRA: LAGO DE COMO - MILÃO
Café da manhã. Hoje realizaremos um percurso pelo Lago
de Como no que conheceremos Varenna, onde, através de
suas ruas, seus rincões e seus jardins se respira um ambiente de outros tempos e pode gozar de uma magníﬁca
vista caminhando ao longo da romântica “passarela lago”.
Conheceremos dois lugares evocadores, Vila Monastero,
com seu jardim de dois quilômetros de longo em frente ao
lago ou Vila Cipresi, com seu jardim de várias alturas. Depois nos dirigiremos a Bellagio, a localidade mais famosa
do lago, à que iremos navegando, pois dessa forma sentiremos que chegamos a um lugar excepcional, admirando
as fachadas das moradias em cor pastel e as ruas escalonadas que sobem pelas colinas que a envolvem. Almoço e
tempo livre dantes de embarcar para realizar um percurso
pelo lago até Como, onde continuaremos nossa viagem
até Milão, capital da Lombardía. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MILÃO - LAGO DE GARDA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica onde conheceremos
a parte mais destacada da cidade: Castelo Sforzesco, o
Parque Sempione, Vila Dante, Praça Cordussio, Galeria do
Vittorio Emanuele, Praça da Scala, Praça do Duomo com
a catedral, etc. À continuação continuaremos pela costa
sul do Lago da Garda até chegar em Sirmione, um povoado muito famoso por suas águas termais, desde a época
romana e onde se destaca, além de sua beleza natural, as
vistas de tirar o fôlego do Castelo Scaligero, sendo construído em uma posição estratégica e é ligada ao continente por uma língua de terra. Continuação para nosso hotel
na Região do Vêneto. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Passeio panorâmico em barco pela Lagoa
de Veneza, onde se encontram as ilhas mais conhecidas
do arquipélago: Santo André, o Lido, o Murano, entre outras, para chegar, navegando, ao coração de Veneza, onde
admiraremos a cúpula de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos Doges e a Piazzeta, lugar de
acesso à Praça de São Marcos. (Almoço Opção TI). Resto
do dia livre para passear por esta cidade única, construída
entre 18 ilhotes. Se desejar, poderá realizar uma excursão
opcional onde, além de um romântico passeio em gôndola por seus canais venezianos, se conhecerá o interior da
Basílica de São Marcos e/ou um passeio com nosso guia
local pela chamada “a Veneza Escondida”, conhecendo
os recantos mais belos desta cidade. (Jantar Opção TI) e
acomodação na Região do Vêneto.
QUINTA-FEIRA: VENEZA - PÁDUA - PISA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Pádua para conhecer a Basílica
de Santo Antonio, construída entre os séculos XIII e XIV,
maravilhosa obra da arte gótica ITÁLIAna, cujo interior,
além das suas excelentes obras escultóricas, se encontram os vestígios do santo. Em seguida nos dirigiremos à
Região da Emília-Romana, com almoço em rota, para chegar a Pisa. Visita livre da Praça dos milagres e tempo livre
para admirar a Torre Inclinada e a Catedral. Continuação
a Florença, capital da Toscana e berço do Renascimento e

hoje em dia um dos principais centros artísticos do mundo. (Jantar Opção TI) e acomodação.
SEXTA-FEIRA: FLORENÇA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Duomo (Catedral)
de Santa Maria del Fiore, com sua cúpula realizada por
Brunelleschi e que serviu de modelo a Michelangelo para
realizar a cúpula de São Pedro no Vaticano, o campanário
construído por Giotto, o Batistério com as famosas Portas
do Paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Piazza Signoria
com o Palácio Vecchio e seu conjunto de estátuas e chafarizes de uma grande riqueza artística, etc. (Almoço Opção
TI). Resto do dia livre para conhecer os famosos mercados
ﬂorentinos ou se desejar poderá realizar uma visita opcional dos Museus Florentinos: o Davi e as Capelas de Médici,
obras primas de Michelangelo. Acomodação.
SÁBADO: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Saída para Assis, pátria de São Francisco.
Tempo livre para visitar as Basílicas, com os magníﬁcos
frescos, realizados por Giotto e Cimabue e o túmulo do
santo. Continuação a Roma. Almoço e visita panorâmica
onde, com as explicações do nosso guia local, entraremos na história e principais edifícios da Cidade Eterna.
Passaremos pela beira do Tiber, a Avenida dos Fóruns,
a Praça de Veneza, exterior do Coliseu, o Circo Máximo,
Trastevere, etc. Tempo livre ou visita (Opção TI) da Roma
Barroca, onde conheceremos os chafarizes e as pvraças
mais emblemáticas da cidade, como a Piazza del Panteón
ou a Piazza Navona, centro intelectual e boêmio da cidade, a Fontana de Trevi, etc. Jantar e acomodação.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo
esta maravilhosa cidade. Se desejar, poderá fazer uma
excursão (Opção TI) onde nos dirigiremos à região de
Campania, visitando Pompéia e os magníﬁcos resíduos
arqueológicos desta cidade romana, parada no tempo
pela erupção do Vesúvio no ano 79 d.C. Breve panorâmica
de Nápoles, capital da Região, e cujo centro histórico foi
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO e navegaremos para a Ilha de Capri, ponto de encontro da alta
sociedade, como Marina Grande, as falésias, as grutas, etc.
(Almoço Opção TI). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou visita (Opção TI) dos Museus
Vaticanos, a Basílica de São Pedro onde se encontra a
“Pietá”, a Capela Sistina (obra prima da pintura universal)
e o lugar onde se realiza em conclave para a escolha do
novo Papa. (Almoço Opção TI). Tarde livre para continuar
passeando pela cidade ou visita opcional da Roma Imperial: o Coliseu, o “Moisés” de Michelangelo e a Basílica de
Santa Maria Maior. (Jantar Opção TI) e acomodação.
TERÇA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos
nossos serviços.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis).
· Refeições: 11
Visita com guia local e/ou excursões
· Panorâmicas de Turim, Nice e Como · Ilhas Borromeas
com entradas · Lago de Orta · Ilha de San Giulio ·
Panorâmica de Milão · Cruzeiro pela Lagoa Venezana ·
Panorâmica de Florença · Panorâmica de Roma
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
· Mónaco e Montecarlo · Eze · Rapallo · Portoﬁno ·
Varenna · Monte Salvatore · Lugano · Locarno · Bellagio ·
Sirmione · Assis · Padua · Pisa

OPÇÃO TUDO INCLUIDO
Este itinerário pode ser realizado na versão TODO INCLUÍDO. Se somará as refeições e visitas base do itinerário as
que estão indicadas como (Opção TI). Nesta versão, o programa oferece 18 refeições em total e as seguintes visitas:
* Roma Barroca
* Basílica de São Pedro e Museus Vaticanos.
* Nápoles, Capri e Pompéia
Por um suplemento sobre o preço de: 435 $

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

NOME

Milão

Ramada Plaza
NH Concordia
Hilton Garden Inn
Costa Azul
Novotel Nice Centre
Hipark
Eden and Spa Htl
Lago Maggiore Grand Hotel Bristol
Dino / Simplon
Lago di Como Nh Pontevechio
Veneza
Smart Hotel / Holiday Inn
Crystal
Florença
Novotel
The Gate
Roma
Dei Congressi
Holiday inn Pisana

SITUAÇÃO

CAT.

Cidade
Cidade
Cidade
Nice
Nice
Cannes
Stressa
Báveno
Lecco
Mestre
Preganziol
Osmannoro
S. Fiorentino
Cidade
Cidade

4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*S
4*
4*
4*
4*
4*
4*

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA 14 MAI / 24 SET
ITIN.

ST7071
Seleção

DIAS

17

REFEIÇÕES

11

DUPLO

SINGLE

Milão - Roma
3.120
3.935
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ITINERÁRIO

DIAS REFEIÇÕES

PREÇO BASE

ST7072

16

11

2.870 $

ST7073

14

10

2.570 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
QUARTA-FEIRA: BRASIL - MILÃO
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
QUINTA-FEIRA: MILÃO - LAGO MAGGIORE
Chegada e traslado ao hotel no Lago Maggiore. Resto do
dia livre para apreciar a maravilhosa e relaxante paisagem
que existe no Lago Maggiore. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: LAGO MAGGIORE (ILHAS BORROMEU)
Café da manhã. Hoje conheceremos o Lago Maggiore,
onde navegaremos até as Ilhas Borromeu. Visitaremos a
“Ilha Bela”, com o Palácio Borromeu e seus jardins, a “Ilha
Mãe”, famosa por seu Jardim Botânico e seu clima, e a
“ilha dos Pescadores”. Almoço e retorno ao hotel. Jantar
e acomodação.
SÁBADO: LAGO MAGGIORE - LUGANO - LOCARNO - LAGO
MAGGIORE
Café da manhã. Continuando pelos Lagos Alpinos, seguiremos para a cidade suíça de Lugano. Teremos tempo livre no centro histórico da cidade e em seguida subiremos
de funicular ao Monte Salvatore, onde almoçaremos, além
de apreciar as excelentes vistas do lago e do maravilhoso
entorno. Continuação para Locarno, que graças à sua situação geográﬁca excepcional às margens do Lago Maggiore, e ao peculiar microclima subtropical desta zona, se
converteu em um destino turístico, onde se pode praticar
esportes ao ar livre, admirar edifícios cheios de história
e desfrutar de um ambiente animado. Tempo livre para
passear por esta cidade, ponto de encontro de ﬁguras de
renome internacional e onde poderá passear pelo passeio
da fama, que ﬁguras como Santana, Sting ou Juanes possuem sua própria estrela. Retorno ao nosso hotel no Lago
Maggiore. Jantar e acomodação.
DOMINGO: LAGO MAGGIORE - LAGO D’ORTA - ILHA DE SAN GIULIO
- LAGO DE COMO
Café da manhã. Saída para o Lago D’Orta, onde realizaremos um passeio em trem elétrico até o Sacromonte. À
continuação, conheceremos o centro histórico do Lago
D’Orta e embarcaremos até a Ilha de San Giulio, onde se
encontra a Basílica com o mesmo nome. Retornamos ao
continente. Tempo livre até a hora de irmos para Como.
Visita panorâmica do centro histórico e continuação para
nosso hotel no Lago de Como. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: LAGO DE COMO - MILÃO
Café da manhã. Hoje realizaremos um percurso pelo Lago
de Como no que conheceremos Varenna, onde, através de
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suas ruas, seus rincões e seus jardins se respira um ambiente de outros tempos e pode gozar de uma magníﬁca
vista caminhando ao longo da romântica “passarela lago”.
Conheceremos dois lugares evocadores, Vila Monastero,
com seu jardim de dois quilômetros de longo em frente ao
lago ou Vila Cipresi, com seu jardim de várias alturas. Depois nos dirigiremos a Bellagio, a localidade mais famosa
do lago, à que iremos navegando, pois dessa forma sentiremos que chegamos a um lugar excepcional, admirando
as fachadas das moradias em cor pastel e as ruas escalonadas que sobem pelas colinas que a envolvem. Almoço e
tempo livre dantes de embarcar para realizar um percurso
pelo lago até Como, onde continuaremos nossa viagem
até Milão, capital da Lombardía. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MILÃO - LAGO DE GARDA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica onde conheceremos
a parte mais destacada da cidade: Castelo Sforzesco, o
Parque Sempione, Vila Dante, Praça Cordussio, Galeria do
Vittorio Emanuele, Praça da Scala, Praça do Duomo com
a catedral, etc. À continuação continuaremos pela costa
sul do Lago da Garda até chegar em Sirmione, um povoa-

do muito famoso por suas águas termais, desde a época
romana e onde se destaca, além de sua beleza natural, as
vistas de tirar o fôlego do Castelo Scaligero, sendo construído em uma posição estratégica e é ligada ao continente por uma língua de terra. Continuação para nosso hotel
na Região do Vêneto. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Passeio panorâmico em barco pela Lagoa
de Veneza, para chegar, navegando, ao coração de Veneza, onde admiraremos a cúpula de Santa Maria da Saúde,
o majestoso exterior do Palácio dos Doges e a Piazzeta,
lugar de acesso à Praça de São Marcos. (Almoço Opção
TI). Resto do dia livre para passear por esta cidade única,
construída entre 18 ilhotes. Se desejar, poderá realizar uma
excursão opcional onde, além de um romântico passeio
em gôndola por seus canais venezianos, se conhecerá o
interior da Basílica de São Marcos e/ou um passeio com
nosso guia local pela chamada “a Veneza Escondida”,
conhecendo os recantos mais belos desta cidade. (Jantar
Opção TI) e acomodação na Região do Vêneto.
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QUINTA-FEIRA: VENEZA - PÁDUA - PISA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Pádua para conhecer a Basílica
de Santo Antonio, construída entre os séculos XIII e XIV,
maravilhosa obra da arte gótica ITÁLIAna, cujo interior,
além das suas excelentes obras escultóricas, se encontram os vestígios do santo. Em seguida nos dirigiremos à
Região da Emília-Romana, com almoço em rota, para chegar a Pisa. Visita livre da Praça dos milagres e tempo livre
para admirar a Torre Inclinada e a Catedral. Continuação
a Florença, capital da Toscana e berço do Renascimento e
hoje em dia um dos principais centros artísticos do mundo. (Jantar Opção TI) e acomodação.
SEXTA-FEIRA: FLORENÇA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Duomo (Catedral)
de Santa Maria del Fiore, com sua cúpula realizada por
Brunelleschi e que serviu de modelo a Michelangelo para
realizar a cúpula de São Pedro no Vaticano, o campanário
construído por Giotto, o Batistério com as famosas Portas
do Paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Piazza Signoria
com o Palácio Vecchio e seu conjunto de estátuas e chafarizes de uma grande riqueza artística, etc. (Almoço Opção
TI). Resto do dia livre ou se desejar poderá realizar uma visita opcional dos Museus Florentinos: o Davi e as Capelas
de Médici, obras primas de Michelangelo. Acomodação.
SÁBADO: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Saída para Assis, pátria de São Francisco.
Tempo livre para visitar as Basílicas, com os magníﬁcos
frescos, realizados por Giotto e Cimabue e o túmulo do
santo. Continuação a Roma. Almoço e visita panorâmica
onde, com as explicações do nosso guia local, entraremos na história e principais edifícios da Cidade Eterna.
Passaremos pela beira do Tiber, a Avenida dos Fóruns,
a Praça de Veneza, exterior do Coliseu, o Circo Máximo,
Trastevere, etc. Tempo livre ou visita (Opção TI) da Roma
Barroca, onde conheceremos os chafarizes e as praças
mais emblemáticas da cidade, como a Piazza del Panteón
ou a Piazza Navona, centro intelectual e boêmio da cidade, a Fontana de Trevi, etc. Jantar e acomodação.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo
esta maravilhosa cidade. Em caso de realizar o itinerário
ST7073, se desejar, poderá fazer uma excursão (Opção
TI) onde nos dirigiremos à região de Campânia, visitando
Pompéia e os magníﬁcos resíduos arqueológicos desta
cidade romana. Breve panorâmica de Nápoles e navegaremos para a Ilha de Capri, ponto de encontro da alta
sociedade, como Marina Grande, as falésias, as grutas, etc.
(Almoço Opção TI). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou visita (Opção TI) dos Museus
Vaticanos, a Basílica de São Pedro onde se encontra a “Pietá”, a Capela Sistina (obra prima da pintura universal) e o
lugar onde se realiza em conclave para a escolha do novo
Papa. (Almoço Opção TI). Tarde livre para continuar conhecendo passeando pela cidade ou visita opcional da Roma

Imperial: o Coliseu, o “Moisés” de Michelangelo e a Basílica
de Santa Maria Maior. (Jantar Opção TI) e acomodação.
TERÇA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos
nossos serviços.
FIM DO ITINERÁRIO ST7073
TERÇA-FEIRA: ROMA - NÁPOLES
Café da manhã e saída para Nápoles. Ao chegar, realizaremos uma visita panorâmica de ônibus, onde poderemos
visualizar os grandes contrastes da cidade, dirigindo-nos
à Colina de Posilipo, de onde poderemos admirar as duas
baías, a de Pozzuoli, com os Campos Flegreos e a Baía
de Nápoles, o ponto panorâmico mais impressionante da
cidade. Também se realizara uma visita a pé onde passearemos pela Praça do Plebiscito, onde está o Palácio Real,
a galeria Umberto I, a Opera de Nápoles, Teatro de São
Carlos e não poderia faltar o Spaccanapol, onde se encontrava o antigo centro histórico greco-romano que deu origem a cidade e o lugar em que hoje em dia late o coração
napolitano com suas ruelas onde, junto com a animada
voz das pessoas, encontraremos as oﬁcinas de artesãos
e as inúmeras maravilhas artísticas que aparecem, inesperadamente, nas esquinas. Tarde livre para desfrutar das
zonas comerciais ou descansar saboreando um delicioso
chocolate no histórico Grande Café Gambrinus, símbolo
da elegância e lugar de encontro de intelectuais e artistas
desde o século XIX. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: NÁPOLES
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo a
capital do sul Italiano ou, se desejar, poderemos realizar
uma maravilhosa excursão opcional a dois lugares inesquecíveis, onde estaremos o dia todo. Em primeiro lugar
iremos a Pompeia, onde conheceremos, junto ao nosso
guia local, os magníﬁcos vestígios arqueológicos desta
cidade romana parada no tempo pela erupção do Vesúvio
no ano 79 d. C. e que estão considerados como um dos
principais do mundo. A continuação, conheceremos a paradisíaca Ilha de Capri, que por sua privilegiada situação
geográﬁca, dominando o Golfo de Nápoles e graças a sua
esplendida beleza natural e suas suaves temperaturas em
qualquer época do ano, ﬁzeram com que, desde a mais
remota antiguidade, fosse um lugar desejado por imperadores, reis e príncipes e hoje em dia, ponto de encontro
da alta sociedade internacional. Ao chegar visitaremos
Capri e se o tempo nos permite, conheceremos alguma
das muitas grutas que rodeiam a ilha. Retorno a Nápoles.
Acomodação.
QUINTA-FEIRA: NÁPOLES
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos
nossos serviços.
FIM DO ITINERÁRIO ST7072

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis).
· Refeições: Segundo itinerário
Visita com guia local e/ou excursões (Segundo
itinerário)
· Panorâmica de Como · Ilhas Borromeas com entradas
· Lago de Orta · Ilha de San Giulio · Panorâmica de
Milão · Cruzeiro pela Lagoa Venezana · Panorâmicas de
Florença, Roma e Nápoles
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
(Segundo itinerário)
· Varenna · Monte Salvatore · Lugano · Locarno · Bellagio ·
Sirmione · Assis · Padua · Pisa
OPÇÃO TUDO INCLUIDO
Estes itinerários poderão ser realizados com OPÇÃO TUDO
INCLUÍDO. Se somará as refeições e visitas base do itinerário as que estão indicadas como (Opção TI). Nesta versão, o
programa oferece em total 17 refeições e as seguintes visitas:
* Roma Barroca * Basílica de São Pedro e Museus Vaticanos.
* Nápoles, Capri e Pompéia (Sólo ST7073).
Por um suplemento sobre o preço de: 250 $ (ST7072) e
435 $ (ST7073)
HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

NOME

SITUAÇÃO CAT.

Lago Maggiore Grand Hotel Bristol
Stressa
4*
Dino / Simplon
Báveno
4*
Lago di Como Nh Pontevechio
Lecco
4*S
Milão
Ramada Plaza / NH Concordia Cidade
4*
Hilton Garden Inn
Cidade
4*
Veneza
Smart Hotel / Holiday Inn
Mestre
4*
Crystal
Preganziol 4*
Florença
Novotel
Osmannoro 4*
The Gate
S. Fiorentino 4*
Roma
Dei Congressi
Cidade
4*
Holiday inn Pisana
Cidade
4*
Nápoles
Holiday inn Nápoles
Cidade
4*
Ramada Nápoli
Centro
4
Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA 17 MAI / 20 SET
ITIN.

ST7072
Seleção

DIAS

REFEIÇÕES

16

11

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

SINGLE

Milão - Nápoles
2.870
3.630
TEMPORADA 17 MAI / 27 SET

ITIN.

ST7073
Seleção

14

10

DUPLO

SINGLE

Milão - Roma
2.570
3.220
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ITINERÁRIO
ST7076

DIAS REFEIÇÕES
16

3

PREÇO BASE

2.265 $

DOMINGO: BRASIL - MILÃO
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
SEGUNDA-FEIRA: MILÃO
Chegada a Milão e traslado ao hotel. No seu tempo livre,
sugerimos que descubra a beleza da capital da Lombardia, admirando a grandiosidade dos seus elegantes edifícios, passando pelas ruas da moda ou saboreando um
delicioso cappuccino em algum dos cafés tradicionais do
ﬁmal do século XIX e começo do século XX, como o Zucca, o Tavegia ou o Cova. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MILÃO - LAGO DE GARDA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica onde conheceremos a parte mais
destacada da cidade: Castelo Sforzesco, o Parque Sempione, Vila
Dante, Praça Cordussio, Galeria do Vittorio Emanuele, Praça da Scala,
Praça do Duomo com a catedral, etc. À continuação continuaremos
pela costa sul do Lago da Garda até chegar em Sirmione, um povoado
muito famoso por suas águas termais, desde a época romana e onde
se destaca, além de sua beleza natural, as vistas de tirar o fôlego do
Castelo Scaligero, sendo construído em uma posição estratégica e é
ligada ao continente por uma língua de terra. Continuação para nosso
hotel na Região do Vêneto. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Logo pela manhã cedinho, realizaremos
um cruzeiro pela Lagoa de Veneza, onde se encontram
as ilhas mais conhecidas do arquipélago: Santo André, o
Lido ou Murano entre outras, para chegar, navegando, ao
coração de Veneza, onde admiraremos a cúpula de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos
Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à Praça de São Marcos. Desembarcaremos e visitaremos uma fábrica do conhecido cristal de Murano e resto do dia livre. Se desejar,
poderá realizar uma excursão opcional onde, além de um
romântico passeio em gôndola por seus canais venezianos, se conhecerá o interior da Basílica de São Marcos
e/ou um passeio com nosso guia local pela chamada “a
Veneza Escondida”, conhecendo os recantos mais belos
desta cidade. Acomodação na região do Vêneto.
QUINTA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para a cadeia montanhosa dos Apeninos para chegar a Florença. Visita panorâmica: o Duomo
(Catedral) de Santa Maria del Fiore, com sua maravilhosa
cúpula realizada por Brunelleschi e que serviu de modelo a Michelangelo para realizar a cúpula de São Pedro no
Vaticano, o campanário construído por Giotto, o Batistério
com as famosas Portas do Paraíso de Ghiberti, a Ponte
Vecchio, a Piazza Signoria com o Palácio Vecchio e seu
conjunto de estátuas e chafarizes de uma grande riqueza
artística, etc. Tempo livre para conhecer os famosos mercados ﬂorentinos ou se desejar poderá realizar uma visita
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opcional onde poderá conhecer com maior comodidade e
com as explicações de um guia local experto nos tesouros
mais importantes da cidade como o Davi e as Capelas de
Médici, obras primas de Michelangelo. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Saída para Assis e tempo livre para visitar
a Basílica de São Francisco. Continuação a Roma. Visita
panorâmica da: a Praça de Veneza, a Colina do Capitólio,
os Fóruns Imperiais, o Coliseu (exterior), o Arco de Constantino, etc. A continuação tempo livre ou se desejar, poderá realizar uma visita opcional da Roma Barroca, onde
conheceremos os chafarizes e as praças mais belas da
cidade. Jantar e acomodação.
SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Dia livre para continuar visitando os inúmeros tesouros da capital da Itália. Poderá realizar uma visita opcional aos Museus Vaticanos, a Capela Sistina (obra

prima da pintura universal) e a Basílica de São Pedro,
onde se encontra “a Pietá”. Tarde livre para continuar
conhecendo passeando pela cidade, o ou desejar, poderá
aproveitar para realizar uma interessantíssima excursão
opcional onde poderá conhecer o interior do Coliseu,
o “Moisés” de Michelangelo e a Basílica de Santa Maria
Maior. Acomodação.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de realizar uma
excursão opcional onde nos dirigiremos à região de
Campânia, visitando Pompéia e os magníﬁcos resíduos
arqueológicos desta cidade romana, parada no tempo
pela erupção do Vesúvio no ano 79 d.C. Em seguida, realizaremos uma breve panorâmica de Nápoles, capital da
região e cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO. Por último, visitaremos a Ilha
de Capri, antigo refúgio de imperadores e ponto de encontro da alta sociedade, com Marina Grande, as falésias,
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as grutas, etc. (Essa excursão inclui almoço em Capri).
Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo essa
maravilhosa cidade das famosas sete colinas históricas
que é um museu ao ar livre, repleta de esculturas e lindos chafarizes em suas encantadoras praças e onde se
encontra alguns dos monumentos mais famosos do mundo. Aproveite para visitar as inúmeras igrejas da cidade,
autênticas obras de arte ou para mergulhar na vida cotidiana conhecendo seus pitorescos bairros, como o típico
Trastevere. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ROMA - LUCCA - COSTA AZUL
Café da manhã. Saída para Lucca, cidade natal do Puccini,
compositor de Madame Butterﬂy. Tempo livre para conhecer seu maravilhoso centro histórico que conserva seu
esplendor original desde a Idade Média, com suas muralhas, a Praça do Mercado, a Catedral de São Martinho, etc.
Continuação para a Costa Azul, desfrutando durante nosso passeio das suas belíssimas paisagens da Ligúria e da
Riviera Italiana. Chegada ao hotel. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: COSTA AZUL (NICE - PRINCIPADO DE MÔNACO
- EZE)
Café da manhã. Visita panorâmica de Nice, a Praça Massena, os jardins de Alberto I, a Avenida dos Ingleses, o
exterior do Hotel Negresco monumento artístico construído em 1912 e por onde passaram muitos nobres e reis de
toda Europa, a Catedral russa de São Nicolas construção
inspirada na Catedral de São Basílio da Praça Vermelha
de Moscou e claro, seu belíssimo centro histórico com
o mercado e a Catedral de Santa Reparata, etc. A continuação, realizaremos um passeio inesquecível por uma
das famosíssimas estradas panorâmicas costeiras, que
passam pela Costa Azul e que nos permitirá desfrutar do
encanto das suas paisagens, povoados e elegantes vilas.
Pararemos em Eze, ponto de encontro da alta sociedade internacional, dos reis e cenário de numerosos ﬁlmes,
como por exemplo o famoso “Ladrão de Casaca”, do Alfred Hitchcock, que supôs a chegada da Grace Kelly ao
Principado de Mônaco. Visitaremos a famosíssima fábrica
de perfumes Fragonard. Nosso seguinte destino será Mônaco, onde veremos Montecarlo, com tempo livre para visitar o famoso Café de Paris e o Cassino, obra prima do estilo Napoleão III, construído pelo famoso arquiteto francês
Charles Garnier, que também realizou a Ópera de Paris.
Também visitaremos Mônaco, onde poderemos admirar o
exterior do palácio família Grimaldi, com fantásticas vistas
panorâmicas sobre a baía e o porto esportivo a Condamina. Retorno ao hotel. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: COSTA AZUL - AVIGNON - BARCELONA
Café da manhã. Saída para a região da Provença, terra
de acolhida de artistas, ﬁlósofos e pensadores livres. Pararemos na cidade mais conhecida: Avignon, residência
do Papa e capital do Cristianismo na Idade Média. Tempo
livre para conhecer as marcas desse grandioso passado,

que dão uma atmosfera única à cidade com o Palácio dos
Papas; a ponte Saint Bénezet conhecido como a “ponte
de Avignon”, famoso no mundo inteiro graças à música;
as muralhas e um conjunto monumental excepcional declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Continuação através da belíssima região francesa do Langedoc
até a Comunidade Autônoma da Catalunha, já em território espanhol, o qual passaremos até sua cidade mais
importante: Barcelona. Tempo livre para desfrutar de uma
das mais belas cidades da Espanha. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: BARCELONA
Café da manhã. Pela manhã realizaremos uma completa
visita panorâmica da Cidade Condal, onde conheceremos algumas das suas praças mais consagradas como a
Catalunha, centro comercial da cidade, suas típicas ruas
como a Ramblas. Conheceremos Montjuic, o porto, o exterior da Sagrada Família, obra inspiratória e sem terminar, um dos símbolos da arte modernista tão representado em Barcelona, etc. Tarde livre ou se desejar, poderá
conhecer, opcionalmente, um dos lugares mais bonitos e
emblemáticos da Comunidade Autônoma da Catalunha:
O Parque Natural de Montserrat, um lugar mágico, onde
se encontra o belíssimo santuário dedicado à Virgem de
Montserrat, conhecida popularmente como “A Moreneta”. Após esta visita opcional, retornaremos a Barcelona para continuar desfrutando desta belíssima cidade.
Acomodação.
SÁBADO: BARCELONA - MADRI (*)
Café da manhã. Saída em direção Madri. Chegada na
capital espanhola, uma das cidades mais alegres e cosmopolitas da Europa. Restante do dia livre para desfrutar
dos muitos lugares desta cidade, como a Plaza Mayor ou
passear por suas características “tavernas”. Acomodação.
(*) Se o grupo é igual ou inferior a 10 pessoas, este trajeto
se realizará em van ou trem, incluindo sempre o traslado
entre hotel e a estação de trem (e vice-versa).
DOMINGO: MADRI
Café da manhã. Pela manhã, realizaremos a visita panorâmica da capital do Reino da Espanha, cidade cheia
de contrastes onde, juntamente com nosso guia local,
conheceremos as Praças Cibeles, Espanha e Netuno, a
Porta do Sol, a Gran Via, a Calle Mayor, exterior da Praça
de Touros de Las Ventas, a Calle Alcalá, Passeio do Prado
e da Castellana. Tarde livre ou, se desejar, poderá realizar
uma excursão opcional para Toledo, onde realizaremos
uma completa visita panorâmica, passeando por suas ruas
medievais e conheceremos sua catedral gótica do século
XIII. Pela noite, poderá assistir, opcionalmente, a um espetáculo de Flamenco, para conhecer as raízes musicais da
arte espanhola. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis).
· Refeições: 3
Visita com guia local e/ou excursões
· Panorâmica de Milão
· Cruzeiro pela Lagoa Venezana
· Panorâmica de Florença
· Panorâmica de Roma
· Panorâmica de Nice
· Panorâmica de Barcelona
· Panorâmica de Madri
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
· Lago de Garda · Assis · Lucca · Mónaco e Montecarlo
· Avignón

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME

SITUAÇÃO

CAT.

Milão

Hilton Garden Inn (S)
Cidade
4*
Ramada Plaza (S)
Cidade
4*
NH Concordia (S)
Cidade
4*
B&B Sesto San Giovanni (T) Cidade
3*
Ibis Ca Granda (T)
Cidade
3*
Veneza Novotel (S)
Mestre
4*
Holiday Inn (S)
Marguera
4*
Albatros (T) / Smart Hotel (T) Mestre
4*
Florença Villa Gabrielle Dánunzio (S) Cidade
4*
Nil ( S)
Cidade
4*
Novotel (S)
Osmannoro
4*
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Cidade
3*
B&B City Center (T)
Centro
3*
Ibis Firenze Nord (T)
Osmannoro
3*
Roma
Dei Congresi (S)
Cidade
4*
H.Inn Pisana (S)
Cidade
4*
Cristoforo Colombo (T)
Cidade
4*
Costa Azul Novotel Nice Centre / Hipark Nice
4*
Eden and Spa Hotel
Cannes
4*
Barcelona Tryp Apolo / Catalonia Atenas Cidade
4*
Abba Garden
Espluges de Llobregat 4*
Madri
Leonardo Htl. Madri City Center (S) Centro
3*S
Nh Ribera de Manzanares (S) Cidade
4*
T3 Tirol (T)
Cidade
3*
Santos Praga (T)
Cidade
4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA 14 MAI / 17 SET

SAIDAS QUINCENAIS
ITIN.

ST7076
Tentação
Seleção

DIAS

16
16

REFEIÇÕES

3
3

DUPLO

SINGLE

Milão - Madri
2.265
2.770
2.455
3.215
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ST7075

PARIS E GRANDE TOUR LATINO I
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DIAS REFEIÇÕES

PREÇO BASE

ST7077

20

4

2.870 $

ST7075

12

4

1.635 $

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST7077
QUARTA-FEIRA: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris e traslado ao hotel. Tempo livre. Se você
desejar, poderá realizar um Tour opcional de Paris Iluminada, onde poderemos conﬁrmar o porquê está considerada
por muitos pela cidade mais bela do mundo. Conheceremos alguns dos seus lugares emblemáticos: a Ilê de Cité,
o lugar onde nasceu Paris, a Ilha de São Luis, a animação
noturna dos Campos Elíseos, a Torre Eiffel, com sua fascinante iluminação, etc. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça da Concordia,
a Ópera de Garnier, os Campos Elíseos, o Arco do Trinfo,
Bairro de St-Germain, os Bulevares, os Inválidos, a Ponte
do Alexandre III, os jardins de Luxemburgo, etc. Tarde livre
ou visita opcional ao Museu do Louvre, onde se encontra
uma maravilhosa coleção artística, que vai desde as obras
primas da antiguidade, como a Vênus de Milo ou a Vitória
de Samotracia até a revolucionária Pirâmide de aço e vidro, realizada pelo arquiteto norte-americano de origem
chinesa Ieo Ming Pei, que dá acesso ao Museu e também
conheceremos os apartamentos do Napoleão. Pela noite,
oportunidade de conhecer um dos espetáculos mais simbólicos de Paris, o cabaré Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional ao Palácio
de Versalhes e seus jardins, símbolo da monarquia francesa em seu esplendor e o modelo para as residências reais
em toda Europa. Pela tarde, em uma nova visita opcional,
poderá conhecer, com nosso guia local, o famoso Bairro
Latino. A continuação, visitaremos o interior da Catedral
de Notre Dame, lugar de coroação dos reis e imperadores
e que serviu de inspiração para grandes obras literárias.
Por último, poderá conhecer Paris desde outro ponto de
vista, dando um relaxante passeio pelo Bateaux Mouche
pelo rio Sena. Acomodação.
DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar algum dos seus museus, conhecer algum dos parques da cidade, passear
pelas ruas da moda ou pelos diferentes bairros da capital do Sena, desde o bairro Le Marais, onde se encontra
a belíssima praça dos Vosgos até o bairro das ﬁmanças
La Defense, onde deixaram marca os mais importantes
arquitetos dos séculos XX e XXI em suas imponentes

144

construções, onde destaca o Grande Arco La Defense,
desenhado pelo arquiteto Otto Von Spreckelsen e que se
inaugurou em 1989 para comemorar o bicentenário da Revolução Francesa. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: PARIS
MILÃO
Café da manhã. Tempo livre até a hora indicada do traslado ao aeroporto para pegar um voo com destino a Milão
(voo incluído). Chegada e traslado ao hotel. No seu tempo
livre, sugerimos que descubra a beleza da capital da Lombardia, admirando a grandiosidade dos seus elegantes
edifícios. Acomodação.
COMEÇO DO ITINERÁRIO ST7075
DOMINGO: BRASIL - MILÃO
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
SEGUNDA-FEIRA: MILÃO
Chegada a Milão e traslado ao hotel. No seu tempo livre,
sugerimos que descubra a beleza da capital da Lombardia, admirando a grandiosidade dos seus elegantes edifícios, passando pelas ruas da moda ou saboreando um
delicioso cappuccino em algum dos cafés tradicionais do
ﬁmal do século XIX e começo do século XX, como o Zucca, o Tavegia ou o Cova. Acomodação.
CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS
TERÇA-FEIRA: MILÃO - LAGO DE GARDA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica onde conheceremos
a parte mais destacada da cidade: Castelo Sforzesco, o
Parque Sempione, Vila Dante, Praça Cordussio, Galeria do
Vittorio Emanuele, Praça da Scala, Praça do Duomo com
a catedral, etc. À continuação continuaremos pela costa
sul do Lago da Garda até chegar em Sirmione, um povoado muito famoso por suas águas termais, desde a época
romana e onde se destaca, além de sua beleza natural, as
vistas de tirar o fôlego do Castelo Scaligero, sendo construído em uma posição estratégica e é ligada ao continente por uma língua de terra. Continuação para nosso hotel
na Região do Vêneto. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Passeio panorâmico em barco pela Lagoa
de Veneza, onde se encontram as ilhas mais conhecidas
do arquipélago: Santo André, o Lido, o Murano, entre outras, para chegar, navegando, ao coração de Veneza, onde
admiraremos a cúpula de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos Doges e a Piazzeta, lugar de
acesso à Praça de São Marcos. (Almoço Opção TI). Resto
do dia livre para passear por esta cidade única, construída
entre 18 ilhotes. Se desejar, poderá realizar uma excursão
opcional onde, além de um romântico passeio em gôndola por seus canais venezianos, se conhecerá o interior da
Basílica de São Marcos e/ou um passeio com nosso guia
local pela chamada “a Veneza Escondida”, conhecendo
os recantos mais belos desta cidade. (Jantar Opção TI) e
acomodação na Região do Vêneto.

QUINTA-FEIRA: VENEZA - PÁDUA - PISA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Pádua para conhecer a Basílica
de Santo Antonio, construída entre os séculos XIII e XIV,
maravilhosa obra da arte gótica italiana, cujo interior, além
das suas excelentes obras escultóricas, se encontram os
vestígios do santo. Em seguida nos dirigiremos à Região
da Emília-Romana, com almoço em rota, para chegar a
Pisa. Visita livre da Praça dos milagres e tempo livre para
admirar a Torre Inclinada e a Catedral. Continuação a Florença. (Jantar Opção TI) e acomodação.
SEXTA-FEIRA: FLORENÇA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Duomo (Catedral) de
Santa Maria del Fiore, com sua maravilhosa cúpula realizada por Brunelleschi, o campanário construído por Giotto,
o Batistério com as famosas Portas do Paraíso de Ghiberti,
a Ponte Vecchio, a Piazza Signoria com o Palácio Vecchio
e seu conjunto de estátuas e chafarizes de uma grande
riqueza artística, etc. (Almoço Opção TI). Resto do dia
livre para conhecer os famosos mercados ﬂorentinos ou
se desejar poderá realizar uma visita opcional dos Museus
Florentinos: o Davi e as Capelas de Médici, obras primas
de Michelangelo. Acomodação.
SÁBADO: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Saída para Assis, pátria de São Francisco.
Tempo livre para visitar as Basílicas, com os magníﬁcos
frescos, realizados por Giotto e Cimabue e o túmulo do
santo. Continuação a Roma. Almoço e visita panorâmica
onde, com as explicações do nosso guia local, entraremos na história e principais edifícios da Cidade Eterna.
Passaremos pela beira do Tiber, a Avenida dos Fóruns,
a Praça de Veneza, exterior do Coliseu, o Circo Máximo,
Trastevere, etc. Tempo livre ou visita (Opção TI) da Roma
Barroca, onde conheceremos os chafarizes e as praças
mais emblemáticas da cidade, como a Piazza del Panteón
ou a Piazza Navona, centro intelectual e boêmio da cidade, a Fontana de Trevi, etc. Jantar e acomodação.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, poderá fazer uma
excursão (Opção TI) onde nos dirigiremos à região de
Campania, visitando Pompéia e os magníﬁcos resíduos
arqueológicos desta cidade romana, parada no tempo
pela erupção do Vesúvio no ano 79 d.C. Breve panorâmica
de Nápoles, capital da Região, e cujo centro histórico foi
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO e navegaremos para a Ilha de Capri, ponto de encontro da alta
sociedade, como Marina Grande, as falésias, as grutas, etc.
(Almoço Opção TI). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre. Visita (Opção TI) dos Museus
Vaticanos, a Basílica de São Pedro onde se encontra a
“Pietá”, a Capela Sistina, o lugar onde se realiza em conclave para a escolha do novo Papa. (Almoço Opção TI).
Tarde livre ou visita opcional da Roma Imperial: o Coliseu,
o “Moisés” de Michelangelo e a Basílica de Santa Maria
Maior. (Jantar Opção TI) e acomodação.
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TERÇA-FEIRA: ROMA - LUCCA - COSTA AZUL
Café da manhã. Saída para Lucca, cidade natal do Puccini,
compositor de Madame Butterﬂy. Tempo livre para conhecer seu maravilhoso centro histórico, com suas muralhas, a
Praça do Mercado, a Catedral de São Martinho, etc. Continuação para a Costa Azul, desfrutando durante nosso passeio das suas belíssimas paisagens da Ligúria e da Riviera
Italiana. Chegada ao hotel. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: COSTA AZUL (NICE) - PRINCIPADO DE MÔNACO - EZE
Café da manhã. Hoje faremos, em primeiro lugar, uma vista panorâmica em Nice, a capital da Costa Azul: conheceremos a Praça Massena, os jardins de Alberto I, a Avenida
dos Ingleses, o exterior do Hotel Negresco, a Catedral russa de São Nicolas construção inspirada na Catedral de São
Basílio da Praça Vermelha de Moscou e claro, seu belíssimo centro histórico com o mercado e a Catedral de Santa
Reparata, etc. A continuação, realizaremos um passeio
por uma das estradas panorâmicas costeiras, que passam
pela Costa Azul e que nos permitirá desfrutar do encanto
das suas paisagens. Pararemos em Eze, uma das cidades
medievais mais bem conservadas ao sul da França e ponto de encontro da alta sociedade internacional, dos reis e
cenário de numerosos ﬁlmes, como por exemplo o famoso “Ladrão de Casaca”, do Alfred Hitchcock, que supôs a
chegada da Grace Kelly ao Principado de Mônaco. Além
de desfrutar de suas belíssimas ruelas do encanto do seu
entorno natural. E já que Eze é uma das capitais mundiais
do perfume, visitaremos a famosíssima fábrica de perfumes Fragonard. Nosso seguinte destino será Mônaco,
onde veremos Montecarlo, com tempo livre para visitar o
famoso Café de Paris e o Cassino, obra prima do estilo
Napoleão III, construído pelo famoso arquiteto francês
Charles Garnier, que também realizou a Ópera de Paris.
Também visitaremos Mônaco, onde poderemos admirar o
exterior do palácio família Grimaldi, com fantásticas vistas. Retorno ao hotel. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: COSTA AZUL
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos
nossos serviços.
FIM DO ITINERÁRIO ST7075
QUINTA-FEIRA: COSTA AZUL - AVIGNON - BARCELONA
Café da manhã. Saída para a região da Provença. Pararemos na cidade mais conhecida: Avignon, residência do
Papa e capital do Cristianismo na Idade Média. Tempo
livre para conhecer as marcas desse grandioso passado,
que dão uma atmosfera única à cidade com o Palácio dos
Papas; a ponte Saint Bénezet conhecido como a “ponte
de Avignon”, famoso no mundo inteiro graças à música;
as muralhas e um conjunto monumental excepcional declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Continuação até a Comunidade Autônoma da Catalunha, já em
território espanhol, o qual passaremos até sua cidade mais
importante: Barcelona. Tempo livre para desfrutar de uma
das mais belas cidades da Espanha. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: BARCELONA
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça de Catalunha,
suas típicas ruas como a Ramblas. Conheceremos Montjuic, o porto, o exterior da Sagrada Família, obra inspiratória e sem terminar, etc. Tarde livre ou se desejar, poderá
conhecer, opcionalmente, o Parque Natural de Montserrat,
um lugar mágico, onde se encontra o belíssimo santuário dedicado à Virgem de Montserrat, conhecida popularmente como “A Moreneta”. Após esta visita opcional,
retornaremos a Barcelona. Acomodação.
SÁBADO: BARCELONA - MADRI (*)
Café da manhã. Saída em direção Madri. Chegada na
capital espanhola, uma das cidades mais alegres e cosmopolitas da Europa. Restante do dia livre para desfrutar
dos muitos lugares desta cidade, como a Plaza Mayor ou
passear por suas características “tavernas”. Acomodação.
(*) Se o grupo é igual ou inferior a 10 pessoas, este trajeto
se realizará em van ou trem, incluindo sempre o traslado
entre hotel e a estação de trem (e vice-versa).
DOMINGO: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças Cibeles, Espanha e Netuno, a Porta do Sol, a Gran Via, a Calle Mayor,
exterior da Praça de Touros de Las Ventas, a Calle Alcalá,
Passeio do Prado e da Castellana. Tarde livre ou, se desejar, poderá realizar uma excursão opcional para Toledo,
onde realizaremos uma completa visita panorâmica,
passeando por suas ruas medievais e conheceremos sua
catedral gótica do século XIII. Pela noite, poderá assistir,
opcionalmente, a um espetáculo de Flamenco, para conhecer as raízes musicais da arte espanhola. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos
nossos serviços.
FIM DO ITINERÁRIO ST7077

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)

OPÇÃO TUDO INCLUIDO
Estes itinerários podem ser realizado na versão TUDO INCLUÍDO. Se somará as refeições e visitas base do itinerário
as que estão indicadas como (Opção TI). Nesta versão, o
programa oferece um total de 11 refeições e as seguintes
visitas:
* Roma Barroca
* Basílica de São Pedro e Museus Vaticanos.
* Nápoles, Capri e Pompéia.
Por um suplemento sobre o preço de: 435 $

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME

SITUAÇÃO

Paris

Periferia
3*
Periferia
3*
Periferia
4*
Cidade
4*
Cidade
4*
Cidade
3*
Cidade
3*
Mestre
4*
Preganziol
4*
Mestre
4*
Osmannoro
4*
S. Fiorentino
4*
Osmannoro
3*
Calenzano
4*
Cidade
4*
Cidade
4*
Cidade
4*
Cidade
4*
Nice
4*
Nice
4*
Cannes
4*
Cidade
4*
Espluges de Llobregat 4*
Centro
3*S
Cidade
4*
Cidade
3*
Cidade
4*

Ibis Bagnolet (T)
Campanile Bagnolet (T)
Novotel Paris Est (S)
Milão
Hilton Garden Inn (S)
Ramada Plaza / NH Concordia (S)
B&B Sesto San Giovanni (T)
Ibis Ca Granda (T)
Veneza Smart Hotel / Holiday Inn (S)
Crystal (S) / Villa Vicini (T)
Albatros (T)
Florença Novotel (S)
The Gate (S)
Ibis Firenze Nord (T)
First (T)
Roma
Dei Congressi (S)
Holiday inn Pisana (S)
Cristoforo Colombo(T)
Barcelo Aran Park (T)
Costa Azul Novotel Nice Centre
Hipark
Eden and Spa Hotel
Barcelona Tryp Apolo / Catalonia Atenas
Abba Garden
Madri
Leonardo H. Madri City Center (S)
Nh Ribera de Manzanares (S)
T3 Tirol (T)
Santos Praga (T)

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis).
· Refeições: 4

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA 10 MAI / 13 SET

SAIDAS QUINCENAIS

Visita com guia local e/ou excursões (Segundo
itinerário)
· Panorâmicas de Paris e Milão · Cruzeiro pela Lagoa
Venezana · Panorâmicas de Florença, Roma, Nice,
Barcelona e Madri
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
(Segundo itinerário)
· Lago de Garda · Padua · Pisa · Assis · Lucca · Mónaco e
Montecarlo · Avignón

CAT.

ITIN.

ST7077
Tentação
Seleção

DIAS

20
20

REFEIÇÕES

4
4

SAIDAS QUINCENAIS
ITIN.

ST7075
Tentação
Seleção

DIAS

12
12

DUPLO

SINGLE

Paris - Madri
2.870
3.520
3.320
4.300
TEMPORADA 14 MAI / 17 SET

REFEIÇÕES

4
4

DUPLO

SINGLE

Milão - Nice
1.635
2.000
1.760
2.300
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ITÁLIA
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ST7083

ITÁLIA E BELAS CAPITAIS EUROPEIAS

BELAS
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O PA
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R TIR
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ADR
D I

ITINERÁRIO

DIAS REFEIÇÕES

PREÇO BASE

ST7082

19

4

2.725 $

ST7083

11

2

1.590 $

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST7082
DOMINGO: BRASIL - MILÃO
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
SEGUNDA-FEIRA: MILÃO
Chegada a Milão e traslado ao hotel. No seu tempo livre,
sugerimos que descubra a beleza da capital da Lombardia, admirando a grandiosidade dos seus elegantes edifícios, passando pelas ruas da moda ou saboreando um
delicioso cappuccino em algum dos cafés tradicionais do
ﬁmal do século XIX e começo do século XX, como o Zucca, o Tavegia ou o Cova. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MILÃO - LAGO DE GARDA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica onde conheceremos a parte mais
destacada da cidade: Castelo Sforzesco, o Parque Sempione, Vila
Dante, Praça Cordussio, Galeria do Vittorio Emanuele, Praça da Scala,
Praça do Duomo com a catedral, etc. À continuação continuaremos
pela costa sul do Lago da Garda até chegar em Sirmione, um povoado
muito famoso por suas águas termais, desde a época romana e onde
se destaca, além de sua beleza natural, as vistas de tirar o fôlego do
Castelo Scaligero, sendo construído em uma posição estratégica e é
ligada ao continente por uma língua de terra. Continuação para nosso
hotel na Região do Vêneto. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Passeio panorâmico em barco pela Lagoa
de Veneza, onde se encontram as ilhas mais conhecidas
do arquipélago: Santo André, o Lido, o Murano, entre outras, para chegar, navegando, ao coração de Veneza, onde
admiraremos a cúpula de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos Doges e a Piazzeta, lugar de
acesso à Praça de São Marcos. (Almoço Opção TI). Resto
do dia livre para passear por esta cidade única, construída
entre 18 ilhotes. Se desejar, poderá realizar uma excursão
opcional onde, além de um romântico passeio em gôndola por seus canais venezianos, se conhecerá o interior da
Basílica de São Marcos e/ou um passeio com nosso guia
local pela chamada “a Veneza Escondida”, conhecendo
os recantos mais belos desta cidade. (Jantar Opção TI) e
acomodação na Região do Vêneto.
QUINTA-FEIRA: VENEZA - PÁDUA - PISA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Pádua para conhecer a Basílica
de Santo Antonio, construída entre os séculos XIII e XIV,
maravilhosa obra da arte gótica italiana, cujo interior, além
das suas excelentes obras escultóricas, se encontram os
vestígios do santo. Em seguida nos dirigiremos à Região
da Emília-Romana, com almoço em rota, para chegar a
Pisa. Visita livre da Praça dos milagres e tempo livre para
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admirar a Torre Inclinada e a Catedral. Continuação a Florença, capital da Toscana e berço do Renascimento e hoje
em dia um dos principais centros artísticos do mundo.
(Jantar Opção TI) e acomodação.
SEXTA-FEIRA: FLORENÇA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Duomo (Catedral)
de Santa Maria del Fiore, com sua maravilhosa cúpula realizada por Brunelleschi e que serviu de modelo a Michelangelo para realizar a cúpula de São Pedro no Vaticano,
o campanário construído por Giotto, o Batistério com as
famosas Portas do Paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a
Piazza Signoria com o Palácio Vecchio e seu conjunto de
estátuas e chafarizes de uma grande riqueza artística, etc.
(Almoço Opção TI). Resto do dia livre para conhecer os
famosos mercados ﬂorentinos ou se desejar poderá realizar uma visita opcional dos Museus Florentinos: o Davi
e as Capelas de Médici, obras primas de Michelangelo.
Acomodação.
SÁBADO: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Saída para Assis, pátria de São Francisco.
Tempo livre para visitar as Basílicas, com os magníﬁcos
frescos, realizados por Giotto e Cimabue e o túmulo do
santo. Continuação a Roma. Almoço e visita panorâmica
onde, com as explicações do nosso guia local, entraremos na história e principais edifícios da Cidade Eterna.
Passaremos pela beira do Tiber, a Avenida dos Fóruns,
a Praça de Veneza, exterior do Coliseu, o Circo Máximo,
Trastevere, etc. Tempo livre ou visita (Opção TI) da Roma
Barroca, onde conheceremos os chafarizes e as praças
mais emblemáticas da cidade, como a Piazza del Panteón
ou a Piazza Navona, centro intelectual e boêmio da cidade, a Fontana de Trevi, etc. Jantar e acomodação.
COMEÇO DO ITINERÁRIO ST7083
SEXTA-FEIRA: AMÉRICA - ROMA
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
SÁBADO: ROMA
Chegada a Roma e traslado ao hotel. Resto do dia livre
ou visita opcional da Roma Barroca, onde conheceremos
os chafarizes e as praças mais belas da cidade. Jantar e
acomodação.
CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo
esta maravilhosa cidade. Se desejar, poderá fazer uma
excursão (Opção TI) onde nos dirigiremos à região de
Campania, visitando Pompéia e os magníﬁcos resíduos
arqueológicos desta cidade romana, parada no tempo
pela erupção do Vesúvio no ano 79 d.C. Breve panorâmica
de Nápoles, capital da Região, e cujo centro histórico foi
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO e navegaremos para a Ilha de Capri, como Marina Grande, as
falésias, as grutas, etc. (Almoço Opção TI). Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre. Poderá realizar uma visita
(Opção TI) dos Museus Vaticanos, a Basílica de São Pedro
onde se encontra a “Pietá”, a Capela Sistina (obra prima
da pintura universal) e o lugar onde se realiza em conclave
para a escolha do novo Papa. (Almoço Opção TI). Tarde
livre para continuar conhecendo passeando pela cidade
ou visita opcional da Roma Imperial: o Coliseu, o “Moisés”
de Michelangelo e a Basílica de Santa Maria Maior. (Jantar
Opção TI) e acomodação.
TERÇA-FEIRA: ROMA - LUCCA - COSTA AZUL
Café da manhã. Saída para Lucca, cidade natal do Puccini,
compositor de Madame Butterﬂy. Tempo livre para conhecer seu maravilhoso centro histórico que conserva seu
esplendor original desde a Idade Média, com suas muralhas, a Praça do Mercado, a Catedral de São Martinho, etc.
Continuação para a Costa Azul, desfrutando durante nosso passeio das suas belíssimas paisagens da Ligúria e da
Riviera Italiana. Chegada ao hotel. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: COSTA AZUL (NICE - PRINCIPADO DE MÔNACO - EZE)
Café da manhã. Visita panorâmica de Nice, a Praça Massena, os jardins de Alberto I, a Avenida dos Ingleses, o
exterior do Hotel Negresco, a Catedral russa de São Nicolas construção inspirada na Catedral de São Basílio da
Praça Vermelha de Moscou e claro, seu centro histórico
com o mercado e a Catedral de Santa Reparata, etc. A
continuação, realizaremos um passeio por uma das famosíssimas estradas panorâmicas costeiras, que passam
pela Costa Azul e que nos permitirá desfrutar do encanto
das suas paisagens, povoados e elegantes vilas. Pararemos em Eze, ponto de encontro da alta sociedade internacional, dos reis e cenário de numerosos ﬁlmes, como
por exemplo o famoso “Ladrão de Casaca”, do Alfred
Hitchcock, que supôs a chegada da Grace Kelly ao Principado de Mônaco. Visitaremos a famosíssima fábrica de
perfumes Fragonard. Nosso seguinte destino será Mônaco, onde veremos Montecarlo, com tempo livre para
visitar o famoso Café de Paris e o Cassino, obra prima
do estilo Napoleão III, construído pelo famoso arquiteto
francês Charles Garnier, que também realizou a Ópera
de Paris. Também visitaremos Mônaco, onde poderemos
admirar o exterior do palácio família Grimaldi, com fantásticas vistas. Retorno ao hotel. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: COSTA AZUL - AVIGNON - BARCELONA
Café da manhã. Saída para a região da Provença, terra
de acolhida de artistas, ﬁlósofos e pensadores livres. Pararemos na cidade mais conhecida: Avignon, residência
do Papa e capital do Cristianismo na Idade Média. Tempo
livre para conhecer as marcas desse grandioso passado,
que dão uma atmosfera única à cidade com o Palácio dos
Papas; a ponte Saint Bénezet conhecido como a “ponte
de Avignon”, famoso no mundo inteiro graças à música;
as muralhas e um conjunto monumental excepcional declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Continuação através da belíssima região francesa do Langedoc
até a Comunidade Autônoma da Catalunha, já em terri-
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tório espanhol, o qual passaremos até sua cidade mais
importante: Barcelona. Tempo livre para desfrutar de uma
das mais belas cidades da Espanha. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: BARCELONA
Café da manhã. Visita panorâmica da Cidade Condal,
onde conheceremos algumas das suas praças mais consagradas como a Catalunha, centro comercial da cidade,
suas típicas ruas como a Ramblas. Conheceremos Montjuic, o porto, o exterior da Sagrada Família, obra inspiratória e sem terminar, um dos símbolos da arte modernista tão representado em Barcelona, etc. Tarde livre ou
se desejar, poderá conhecer, opcionalmente, um dos lugares mais bonitos e emblemáticos da Comunidade Autônoma da Catalunha: O Parque Natural de Montserrat,
um lugar mágico, onde se encontra o belíssimo santuário
dedicado à Virgem de Montserrat, conhecida popularmente como “A Moreneta”. Após esta visita opcional,
retornaremos a Barcelona para continuar desfrutando
desta belíssima cidade. Acomodação.
SÁBADO: BARCELONA - MADRI (*)
Café da manhã. Saída em direção Madri. Chegada na
capital espanhola, uma das cidades mais alegres e cosmopolitas da Europa. Restante do dia livre para desfrutar
dos muitos lugares desta cidade, como a Plaza Mayor ou
passear por suas características “tavernas”. Acomodação.
(*) Se o grupo é igual ou inferior a 10 pessoas, este trajeto
se realizará em van ou trem, incluindo sempre o traslado
entre hotel e a estação de trem (e vice-versa).
DOMINGO: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças Cibeles, Espanha e Netuno, a Porta do Sol, a Gran Via, a Calle Mayor,
exterior da Praça de Touros de Las Ventas, a Calle Alcalá,
Passeio do Prado e da Castellana. Tarde livre ou, se desejar, poderá realizar uma excursão opcional para Toledo,
onde realizaremos uma completa visita panorâmica,
passeando por suas ruas medievais e conheceremos sua
catedral gótica do século XIII. Pela noite, poderá assistir,
opcionalmente, a um espetáculo de Flamenco, para conhecer as raízes musicais da arte espanhola. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos
nossos serviços.
FIM DO ITINERÁRIO ST7083
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
PARIS
Café da manhã. No horário indicado, traslado ao aeroporto para ir, em avião, a Paris. Chegada e traslado ao hotel.
Tempo livre para um primeiro contato com a elegante
capital francesa. Pela noite, tour opcional da Paris Iluminada, onde poderemos conﬁrmar o porquê está considerada por muitos como a cidade mais bela do mundo.
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças da Concórdia e Ópera, os Campos Elíseos, o Arco do Triunfo, o Bairro
de St-Germain, Bulevares, etc. Pela tarde, se desejar, visita
opcional do Palácio de Versalhes e seus jardins, que foi
começado por Luis XIII, mas quem quis criar um palácio
diferente foi Luis XIV, que o embelezou e ampliou o edifício primitivo, mandando construir, entre outras salas, a
Galeria dos Espelhos, que é, sem dúvida, a sala mais impressionante e que serviu como cenário para a assinatura
do Tratado de Versalhes. Se destaca também, a Capela, os
salões da Paz e da Guerra. Pela noite, assistência opcional
ao cabaré Le Lido. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se você desejar, poderá realizar
uma interessante visita opcional para conhecer o Bairro
Latino. Em seguida, visitaremos o interior da Catedral de
Notre Dame, lugar de coroação de reis e imperadores e,
por último, poderá conhecer Paris de outro ponto de vista, dando um relaxante passeio no Bateau-Mouche pelo
Sena. Pela tarde, visita opcional do Museu do Louvre, antiga residência real e hoje em dia um dos maiores museus
do mundo, junto com o Hermitage de São Petersburgo,
o Metropolitan de Nova Iorque ou o Prado de Madri, e
onde se encontra uma maravilhosa coleção artística, que
vai de obras primas da antiguidade como a Vênus de Milo
ou a Victoria de Samotracia até a revolucionária Pirâmide de aço e vidro, realizada pelo arquiteto estadunidense
de origem chinês, Ieo Ming Pei, que dá acesso ao museu
e também conheceremos os aposentos de Napoleão.
Acomodação.
QUINTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.
FIM DO ITINERÁRIO ST7082

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)

OPÇÃO TUDO INCLUIDO
O itinerário ST7082 pode ser realizado na versão TODO INCLUÍDO. Se somará as refeições e visitas base do itinerário as
que estão indicadas como (Opção TI). Nesta versão, o programa oferece 11 refeições em total e as seguintes visitas:
* Roma Barroca
* Basílica de São Pedro e Museus Vaticanos.
* Nápoles, Capri e Pompéia.
Por um suplemento sobre o preço de: 435 $

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME

SITUAÇÃO

CAT.

Milão

Hilton Garden Inn (S)
Cidade
4*
Ramada Plaza / NH Concordia (S) Cidade
4*
B&B Sesto San Giovanni (T) Cidade
3*
Ibis Ca Granda (T)
Cidade
3*
Veneza Smart Hotel / Holiday Inn (S) Mestre
4*
Crystal (S)
Preganziol
4*
Villa Vicini (T)
Preganziol
4*
Albatros (T)
Mestre
4*
Florença Novotel (S)
Osmannoro
4*
The Gate (S)
S. Fiorentino
4*
Ibis Firenze Nord (T)
Osmannoro
3*
First (T)
Calenzano
4*
Roma
Dei Congressi (S)
Cidade
4*
Holiday inn Pisana (S)
Cidade
4*
Cristoforo Colombo(T)
Cidade
4*
Barcelo Aran Park (T)
Cidade
4*
Costa Azul Novotel Nice Centre
Nice
4*
Hipark
Nice
4*
Eden and Spa Hotel
Cannes
4*
Barcelona Tryp Apolo
Cidade
4*
Catalonia Atenas
Cidade
4*
Espluges de Llobregat 4*
Abba Garden
Leonardo H. Madri City Center (S) Centro
3*S
Madri
Nh Ribera de Manzanares (S) Cidade
4*
T3 Tirol (T)
Cidade
3*
Santos Praga (T)
Cidade
4*
Ibis Styles Mairie de Montreuil (T) Periferia
3*
Paris
Executive Gennevilliers (T)
Periferia
3*
Novotel Paris Est (S)
Periferia
4*

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis).
· Refeições: Segundo itinerário
Visita com guia local e/ou excursões (segundo
itinerario)
· Panorâmica de Milão · Cruzeiro pela Lagoa Venezana
· Panorâmicas de Florença, Roma, Nice, Barcelona, Madri
e Paris
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
(segundo itinerario)
· Lago de Garda · Padua · Pisa · Assis · Lucca · Mónaco e
Montecarlo · Avignón

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA 14 MAI / 17 SET

SAIDAS QUINCENAIS
ITIN.

ST7082
Tentação
Seleção

DIAS

19
19

REFEIÇÕES

4
4

SAIDAS QUINCENAIS
ITIN.

ST7083
Seleção

DIAS

11

DUPLO

SINGLE

Milão - Paris
2.725
3.340
3.305
4.225
TEMPORADA 19 MAI / 22 SET

REFEIÇÕES

2

DUPLO

SINGLE

Roma - Madri
1.590
2.080
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DIAS REFEIÇÕES

PREÇO BASE

ST7084

11

1

1.350 $

ST7085

14

1

1.745 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
TERÇA-FEIRA: BRASIL - ROMA
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
QUARTA-FEIRA: ROMA
Chegada a Roma e traslado ao hotel. Tempo livre que
pode ser aproveitado para percorrer por esta cidade milenária, que é testemunha viva do seu grande passado
histórico, como representam muitos dos seus obeliscos,
trazidos em sua maioria, diretamente do Egito e onde
se encontram alguns dos monumentos mais famosos do
mundo. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Pela manhã realizaremos uma interessante visita panorâmica que, com as explicações do nosso
guia local, conheceremos mais da história e dos principais edifícios da Cidade Eterna. Passaremos pela beira do
Tiber, a Avenida dos Fóruns, a praça de Veneza, o Coliseu, o Circo Máximo, Trastevere. Resto do dia livre ou
possibilidade de realizar uma visita opcional aos Museus
Vaticanos com a Capela Sistina (máxima consagração
artística de Michelangelo) e a Basílica de São Pedro, a
igreja católica mais importante do mundo. Também há a
possibilidade de visitar, opcionalmente, a Roma Barroca,
onde conheceremos os chafarizes e praças mais belas da
cidade, como a Praça do Panteão ou a Piazza Navona,
centro intelectual e boêmio da cidade, a Fontana de Trevi,
etc. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL NÁPOLES - CAPRI - POMPÉIA)
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional onde nos
dirigiremos à região de Campânia, visitando Pompéia e
os magníﬁcos resíduos arqueológicos desta cidade romana, parada no tempo pela erupção do Vesúvio no ano 79
d.C. A continuação, realizaremos uma breve panorâmica
de Nápoles, capital da região e cujo centro histórico foi
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Por
último, navegaremos pela Ilha de Capri, antigo refúgio de
imperadores e ponto de encontro da alta sociedade, como
a Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (Essa excursão
inclui almoço em Capri). Acomodação.
SÁBADO: ROMA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Florença, capital da Toscana e
berço do Renascimento e hoje em dia um dos principais
centros artísticos do mundo. Visita panorâmica: o Duomo
(Catedral) de Santa Maria del Fiore, com sua maravilhosa
cúpula realizada por Brunelleschi e que serviu de modelo a Michelangelo para realizar a cúpula de São Pedro no
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Vaticano, o campanário construído por Giotto, o Batistério onde se encontram as famosas Portas do Paraíso de
Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Piazza Signoria com o Palácio
Vecchio e seu conjunto de estátuas e chafarizes de uma
grande riqueza artística, etc. Resto da tarde livre que pode
ser aproveitada para realizar compras ou para conhecer os
famosos mercados ﬂorentinos. Acomodação.

DOMINGO: FLORENÇA - VENEZA
Café da manhã. Saída para Veneza, onde chegaremos
em barco privado, admirando a Cúpula de Santa Maria da
Saúde, o exterior do Palácio dos Doges e a Piazzeta, lugar
de acesso à Praça São Marcos. Tempo livre que poderá
aproveitar para perder-se por seus canais, suas ruas e suas
secretas praças, onde encontrará inﬁmitos detalhes que
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fazem que Veneza seja uma cidade única no mundo. Se
desejar, poderá realizar uma excursão opcional onde, além
de um romântico passeio em gôndola por seus canais venezianos, se conhecerá o interior da Basílica de São Marcos e/ou um passeio com nosso guia local pela chamada
“a Veneza Escondida”, conhecendo os recantos mais belos desta cidade. Acomodação na região do Vêneto.

terior da Catedral de Notre Dame, outro símbolo de Paris e
obra prima da arte gótica francesa, lugar de coroação dos
reis e imperadores e que serviu de inspiração para grandes obras literárias como “O Corcunda de Notre Dame”,
de Victor Hugo. Por último, poderá conhecer Paris desde
outro ponto de vista, dando um relaxante passeio pelo Bateaux Mouche pelo rio Sena. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: VENEZA - LUCERNA - ZURIQUE
Café da manhã. Durante a manhã, percorreremos a chamada Itália Continental, paralela à cadeia de montanhas
dos Alpes até chegar à fronteira com a Confederação
Helvética, percorrendo em primeiro lugar a Suíça Italiana, conhecendo o Cantão de Tessino, passando próximo
a belos povoados como Bellinzona ou Lugano, para entrarmos posteriormente na Suíça-Alemã e chegar a Lucerna, uma das cidades mais bonitas da Europa Central.
Tempo livre para conhecer seu centro histórico, onde
destaca a Ponte da Capela, a igreja dos Jesuítas e suas
praças medievais com edifícios enfeitados com pinturas.
Continuação a Zurique, na desembocadura do rio Limmat no lado de Zurique, que com seus 360.000 habitantes é o centro mais populoso da Suíça. Tempo livre na
cidade em que hoje é o centro ﬁmanceiro e econômico
da Confederação Helvética. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos
nossos serviços.

TERÇA-FEIRA: ZURIQUE - PARIS
Café da manhã. Saída para Paris. Depois de passar a fronteira, atravessaremos as regiões do franco condado de
Alsacia e a Bourgogne, até chegar à capital francesa. Pela
noite se realizará, opcionalmente, um tour da Paris Iluminada, onde poderemos descobrir uma cidade considerada
por muitos como a mais linda do mundo. Recorreremos
suas praças, a Ile de la Cité, o Bairro Latino, os Campos
Elíseos, A Torre Eiffel iluminada, as avenidas repletas de
luxo, o Rio Sena, etc. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças da Concórdia e da Ópera, os Campos Elíseos, o Arco do Triunfo, o
Bairro de St-Germain, os grandes Bulevares, etc. Pela tarde realizaremos uma visita opcional ao Museu do Louvre,
onde conheceremos uma das melhores coleções artísticas
do mundo, que vão desde as obras primas da antiguidade,
como a Vênus de Milo, até a pirâmide de aço e vidro, realizada pelo arquiteto norte-americano, de origem chinesa,
Ieo Ming Pei, que dá acesso ao museu e aos apartamentos
de Napoleão. Pela noite, oportunidade de conhecer um
dos espetáculos mais simbólicos de Paris, o cabaré Le
Lido. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional ao Palácio de
Versalhes e seus jardins, símbolo da monarquia francesa
em seu esplendor e o modelo para as residências reais
em toda Europa. Pela tarde, em uma nova visita opcional,
poderá conhecer, com nosso guia local, o famoso Bairro
Latino, centro da vida intelectual parisiense e cenário da
Revolução de Maio de 68. A continuação, visitaremos o in-

FIM DO ITINERÁRIO ST7084
SEXTA-FEIRA: PARIS - LONDRES
Café da manhã. Saída para Calais para cruzar o Canal da
Mancha em um agradável minicruzeiro. Chegada ao hotel. Dia livre para passear pelos lugares tão emblemáticos
como Oxford Street, Knightsbridge Road, Hyde Park etc.
Se desejar, poderá realizar um passeio noturno opcional,
a um Pub londrino, incluindo uma bebida. Acomodação.
SÁBADO: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: Casas do Parlamento e
o Big Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar Square, Palácio de Buckinham, Royal Albert Hall, etc. (Em alguns casos
esta visita poderia acontecer no dia anterior). Tarde livre.
Se desejar, poderá realizar uma excursão opcional fora de
Londres para conhecer um dos lugares mais famosos da
tradição britânica: o Castelo de Windsor, o maior e mais
antigo dos habitados de todo o mundo, sendo uma das
residências oﬁciais da monarquia britânica há 900 anos.
Conheceremos o interior, onde se destaca a Capela de São
Jorge, de princípios do século XVI, construída em estilo
Tudor e o lugar onde foram enterrados 10 reis da Inglaterra, entre eles o famoso Enrique VIII e sua terceira esposa,
Jane Seymour. Também conheceremos os apartamentos
do Estado, com obras de grandes artistas como Canaletto,
Rembrandt e Rubens, entre outros. Retorno a Londres
para continuar conhecendo a cidade. Acomodação.
DOMINGO: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo a
capital, passando por lugares como o Soho, o animado
Convent Garden, desfrutar de algum dos musicais que
se apresentam na cidade, etc. Visita opcional ao Museu
Britânico, onde poderá admirar, além dos frisos do Parthenon, uma excelente seção de Egiptologia e a Torre de
Londres, o monumento mais antigo de Londres, do ano
1066, e onde se encontra um dos incentivos para conhecer esta cidade: as Joias da Coroa. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos
nossos serviços.
FIM DO ITINERARIO ST7085

(*) GUIA EM PORTUGUÊS , VER PÁG. 15
Saídas especiais com guia acompanhante em PORTUGUÊS:
· ST7084: 30 Mai, 20 Jun, 11 Jul, 08 Ago, 12 Set
· ST7085: 30 Mai, 20 Jun, 11 Jul, 08 Ago, 12 Set

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis).
· Refeições: 1
Visita com guia local e/ou excursões (Segundo
itinerário)
· Panorâmica de Roma
· Panorâmica de Florença
· Panorâmica de Paris
· Panorâmica de Londres
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
(Segundo itinerário)
· Entrada no barco privado a Veneza
· Lucerna
· Zurique
· Canal da Mancha

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

NOME

SITUAÇÃO

CAT.

Roma

Barcelo Aran Park
The Brand
Ibis Firenze Nord
The Gate
Albatros / Smart
Tulip Inn / B&B
Seehotel Meierhof
Park inn Airport
Dorint airport
Ibis Styles Mairie de Montreuil
Executive Gennevilliers
Ibis London Excel
Ibis London Wembley

Cidade
Cidade
Osmannoro
S. Fiorentino
Mestre
Padua
Hörgen
Periferia
Periferia
Periferia
Periferia
Cidade
Cidade

4*
4*
3*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
3*
3*
Tur
Tur

Florença
Veneza
Zurique

Paris
Londres

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

ITIN.

ST7084
Tentação
ST7085
Tentação

DIAS

REFEIÇÕES

11

1

14

1

TEMP. ALTA
04 ABR / 31 OUT

TEMP. BAIXA
07 NOV / 27 MAR

DUPLO

DUPLO

SINGLE

SINGLE

Roma - Paris
1.445 1.775 1.350 1.680
Roma - Londres
1.860 2.295 1.745 2.180
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DIAS REFEIÇÕES

PREÇO BASE

ST7093

14

3

1.915 $

ST7094

16

4

2.370 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
QUARTA-FEIRA: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris e traslado ao hotel. Tempo livre. Se você
desejar, poderá realizar um Tour opcional de Paris Iluminada, onde poderemos conﬁrmar o porquê está considerada
a cidade mais bela do mundo. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça da Concordia,
a Ópera de Garnier, símbolo da França de Napoleão III, os
Campos Elíseos, o Arco do Trinfo, Bairro de St-Germain, os
Bulevares, os Inválidos, a Ponte do Alexandre III, os jardins
de Luxemburgo, etc. Tarde livre ou visita opcional ao Museu do Louvre, onde se encontra uma maravilhosa coleção
artística, que vai desde as obras primas da antiguidade,
como a Vênus de Milo ou a Vitória de Samotracia até a
revolucionária Pirâmide de aço e vidro, realizada pelo
arquiteto norte-americano de origem chinesa Ieo Ming
Pei, que dá acesso ao Museu e também conheceremos os
apartamentos do Napoleão. Pela noite, oportunidade de
conhecer um dos espetáculos mais simbólicos de Paris, o
cabaré Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, poderá realizar uma
excursão opcional ao Palácio de Versalhes e seus jardins, símbolo da monarquia francesa em seu esplendor e
o modelo para as residências reais em toda Europa. Pela
tarde, em uma nova visita opcional, poderá conhecer, com
nosso guia local, o famoso Bairro Latino, centro da vida
intelectual parisiense e cenário da Revolução de Maio de
68. A continuação, visitaremos o interior da Catedral de
Notre Dame, outro símbolo de Paris e obra prima da arte
gótica francesa, lugar de coroação dos reis e imperadores
e que serviu de inspiração para grandes obras literárias
como “O Corcunda de Notre Dame”, de Victor Hugo. Por
último, poderá conhecer Paris desde outro ponto de vista,
dando um relaxante passeio pelo Bateaux Mouche pelo rio
Sena. Acomodação.
DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar algum dos seus museus, conhecer algum dos parques da cidade, passear pelas ruas da moda ou pelos diferentes bairros da capital do
Sena, desde o tradicional bairro Le Marais, onde se encontra a belíssima praça dos Vosgos até o revolucionário
bairro das ﬁmanças La Defense. Acomodação.
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SEGUNDA-FEIRA: PARIS
MILÃO
Café da manhã. Tempo livre até a hora indicada do traslado ao aeroporto para pegar um voo com destino a Milão
(voo incluído). Chegada e traslado ao hotel. No seu tempo
livre, sugerimos que descubra a beleza da capital da Lombardia, admirando a grandiosidade dos seus elegantes
edifícios, passando pelas ruas da moda ou saboreando
um delicioso cappuccino em algum dos cafés tradicionais
do ﬁmal do século XIX e começo do século XX, como o
Zucca, o Tavegia ou o Cova. Acomodação.

toso exterior do Palácio dos Doges e a Piazzeta, lugar de
acesso à Praça de São Marcos. (Almoço Opção TI). Resto
do dia livre para passear por esta cidade única, construída
entre 18 ilhotes. Se desejar, poderá realizar uma excursão
opcional onde, além de um romântico passeio em gôndola por seus canais venezianos, se conhecerá o interior da
Basílica de São Marcos e/ou um passeio com nosso guia
local pela chamada “a Veneza Escondida”, conhecendo
os recantos mais belos desta cidade. (Jantar Opção TI) e
acomodação na Região do Vêneto.

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

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

QUARTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Passeio panorâmico em barco pela Lagoa
de Veneza, onde se encontram as ilhas mais conhecidas
do arquipélago: Santo André, o Lido, o Murano, entre outras, para chegar, navegando, ao coração de Veneza, onde
admiraremos a cúpula de Santa Maria da Saúde, o majes-

SEXTA-FEIRA: FLORENÇA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Duomo (Catedral)
de Santa Maria del Fiore, com sua maravilhosa cúpula realizada por Brunelleschi e que serviu de modelo a Michelangelo para realizar a cúpula de São Pedro no Vaticano,
o campanário construído por Giotto, o Batistério com as
famosas Portas do Paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a
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Piazza Signoria com o Palácio Vecchio e seu conjunto de
estátuas e chafarizes de uma grande riqueza artística, etc.
(Almoço Opção TI). Resto do dia livre para conhecer os
famosos mercados ﬂorentinos ou se desejar poderá realizar uma visita opcional dos Museus Florentinos: o Davi
e as Capelas de Médici, obras primas de Michelangelo.
Acomodação.
SÁBADO: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Saída para Assis, pátria de São Francisco.
Tempo livre para visitar as Basílicas, com os magníﬁcos
frescos, realizados por Giotto e Cimabue e o túmulo do
santo. Continuação a Roma. Almoço e visita panorâmica
onde, com as explicações do nosso guia local, entraremos na história e principais edifícios da Cidade Eterna.
Passaremos pela beira do Tiber, a Avenida dos Fóruns,
a Praça de Veneza, exterior do Coliseu, o Circo Máximo,
Trastevere, etc. Tempo livre ou visita (Opção TI) da Roma
Barroca, onde conheceremos os chafarizes e as praças
mais emblemáticas da cidade, como a Piazza del Panteón
ou a Piazza Navona, centro intelectual e boêmio da cidade, a Fontana de Trevi, etc. Jantar e acomodação.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo
esta maravilhosa cidade. Em caso de realizar o itinerário
ST7093, se desejar, poderá fazer uma excursão (Opção
TI) onde nos dirigiremos à região de Campânia, visitando
Pompéia e os magníﬁcos resíduos arqueológicos desta
cidade romana. Breve panorâmica de Nápoles e navegaremos para a Ilha de Capri, ponto de encontro da alta
sociedade, como Marina Grande, as falésias, as grutas, etc.
(Almoço Opção TI). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou visita (Opção TI) dos Museus
Vaticanos, a Basílica de São Pedro onde se encontra a
“Pietá”, a Capela Sistina (obra prima da pintura universal)
e o lugar onde se realiza em conclave para a escolha do
novo Papa. (Almoço Opção TI). Tarde livre para continuar
conhecendo passeando pela cidade ou visita opcional
da Roma Imperial: o Coliseu, o “Moisés” de Michelangelo e a Basílica de Santa Maria Maior. (Jantar Opção TI) e
acomodação.
TERÇA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.
FIM DO ITINERÁRIO ST7093
TERÇA-FEIRA: ROMA - NÁPOLES
Café da manhã e saída para Nápoles. Ao chegar, realizaremos uma visita panorâmica de ônibus, onde poderemos
visualizar os grandes contrastes da cidade, dirigindo-nos
à Colina de Posilipo, de onde poderemos admirar as duas
baías, a de Pozzuoli, com os Campos Flegreos e a Baía
de Nápoles, o ponto panorâmico mais impressionante da

Nápoles

cidade. Também se realizara uma visita a pé onde passearemos pela Praça do Plebiscito, onde está o Palácio Real,
a galeria Umberto I, a Opera de Nápoles, Teatro de São
Carlos e não poderia faltar o Spaccanapol, onde se encontrava o antigo centro histórico greco-romano que deu origem a cidade e o lugar em que hoje em dia late o coração
napolitano com suas ruelas onde, junto com a animada
voz das pessoas, encontraremos as oﬁcinas de artesãos
e as inúmeras maravilhas artísticas que aparecem, inesperadamente, nas esquinas. Tarde livre para desfrutar das
zonas comerciais ou descansar saboreando um delicioso
chocolate no histórico Grande Café Gambrinus, símbolo
da elegância e lugar de encontro de intelectuais e artistas
desde o século XIX. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: NÁPOLES
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo a
capital do sul Italiano ou, se desejar, poderemos realizar
uma maravilhosa excursão opcional a dois lugares inesquecíveis, onde estaremos o dia todo. Em primeiro lugar
iremos a Pompeia, onde conheceremos, junto ao nosso
guia local, os magníﬁcos vestígios arqueológicos desta
cidade romana parada no tempo pela erupção do Vesúvio
no ano 79 d. C. e que estão considerados como um dos
principais do mundo. A continuação, conheceremos a paradisíaca Ilha de Capri, que por sua privilegiada situação
geográﬁca, dominando o Golfo de Nápoles e graças a sua
esplendida beleza natural e suas suaves temperaturas em
qualquer época do ano, ﬁzeram com que, desde a mais
remota antiguidade, fosse um lugar desejado por imperadores, reis e príncipes e hoje em dia, ponto de encontro
da alta sociedade internacional. Ao chegar visitaremos
Capri e se o tempo nos permite, conheceremos alguma
das muitas grutas que rodeiam a ilha. Retorno a Nápoles.
Acomodação.
QUINTA-FEIRA: NÁPOLES
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos
nossos serviços.
FIM DO ITINERÁRIO ST7094

OPÇÃO TUDO INCLUIDO
Estes itinerários podem ser realizados na versão TUDO INCLUÍDO. Se somará as refeições e visitas base do itinerário
as que estão indicadas como (Opção TI). Nesta versão, o
programa oferece em total 10 refeições e as seguintes visitas:
* Roma Barroca
* Basílica de São Pedro e Museus Vaticanos.
* Nápoles, Capri e Pompéia (Sólo IT. ST7093)
Por um suplemento sobre o preço de: 435 $ (ST7093) e
250 $ (ST7094)

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME

SITUAÇÃO

CAT.

Paris

Periferia
Periferia
Periferia
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Mestre
Preganziol
Preganziol
Mestre
Osmannoro
S. Fiorentino
Osmannoro
Calenzano
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Centro

3*
3*
4*
4*
4*
3*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

Ibis Bagnolet (T)
Campanile Bagnolet (T)
Novotel Paris Est (S)
Milão
Hilton Garden Inn (S)
Ramada Plaza / NH Concordia (S)
B&B Sesto San Giovanni (T)
Ibis Ca Granda (T)
Veneza Smart Hotel / Holiday Inn (S)
Crystal (S)
Villa Vicini (T)
Albatros (T)
Florença Novotel (S)
The Gate (S)
Ibis Firenze Nord (T)
First (T)
Roma
Dei Congressi (S)
Holiday inn Pisana (S)
Cristoforo Colombo(T)
Barcelo Aran Park (T)
Nápoles Holiday inn Nápoles
Ramada Nápoli

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
PREÇOS EM USD POR PESSOA
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis).
· Refeições: Segundo itinerário
ITIN.

Visita com guia local e/ou excursões (Segundo
itinerário)
· Panorâmicas de Paris e Milão · Cruzeiro pela Lagoa de
Veneza · Panorâmicas de Florença, Roma e Nápoles

ST7093
Tentação
Seleção

REFEIÇÕES

14
14

3
3

DIAS

REFEIÇÕES

TEMP. BAIXA
01 NOV / 28 MAR

DUPLO

SINGLE

DUPLO

SINGLE

2.070
2.300

Paris - Roma
2.505 1.915
2.950 2.030

2.350
2.680

TEMPORADA 26 ABR / 20 SET
ITIN.

Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
(Segundo itinerário)
· Lago de Garda · Padua · Pisa · Assis

DIAS

TEMP. ALTA
05 ABR / 25 OUT

ST7094
Tentação
Seleção

16
16

4
4

DUPLO

SINGLE

Paris - Nápoles
2.370
2.875
2.600
3.360
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DIAS REFEIÇÕES

PREÇO BASE

ST7099

17

5

2.495 $

ST7100

15

5

2.265 $

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST7099
QUARTA-FEIRA: BRASIL - LISBOA
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
QUINTA-FEIRA: LISBOA
Chegada a Lisboa e traslado ao hotel. Resto do dia livre
para um primeiro contato com esta bela cidade e desfrutar das suas praças, seus recantos. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: LISBOA
Café da manhã. Pela manhã, visita panorâmica: O Mosteiro dos Jerônimos, a Torre de Belém, o Monumento aos
Descobridores, o famoso e típico bairro Alfama, o Carmo,
a famosa praça do Rossio, etc. Tarde livre ou, se desejar,
poderá realizar uma interessante excursão opcional à Costa de Lisboa para conhecer as cidades Estoril, famosa por
seu Cassino; Cascais, povoado de pescadores e a maravilhosa vila de Sintra, no interior, rodeada de uma frondosa serra, com destaque para seus maravilhosos palácios.
Visita do Palácio Nacional com suas famosas chaminés.
Retorno a Lisboa. Acomodação.
SÁBADO: LISBOA - FÁTIMA - MADRI
Café da manhã. Saída para Fátima, cidade muito conhecida no mundo depois da aparição que a Virgem realiza
a partir do dia 13 de maio de 1917 às três crianças pastorinhas perto da Cova da Iria. Continuação para Madri.
Chegada e tempo livre para um primeiro contato com a
capital da Espanha. Acomodação.
COMEÇO DO ITINERÁRIO ST7100
SEXTA-FEIRA: BRASIL - MADRI
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
SÁBADO: MADRI
Chegada em Madri, sua porta de entrada a Europa e traslado ao hotel. Resto do dia livre para desfrutar de todos os
cantos desta bela capital, visitar a Praça Mayor ou percorrer suas características “tavernas”. Acomodação.
CONTINUAÇAO DE AMBOS ITINERÁRIOS
DOMINGO: MADRI
Café da manhã. Pela manhã realizaremos uma visita panorâmica pela capital do Reino da Espanha, cidade cheia
de contrastes, onde conheceremos, junto ao nosso guia
local, as Praças de Cibeles, de Espanha e de Netuno, a
Puerta del Sol e a Gran Via, a Calle Mayor, o exterior da
Praça de Toros de Ventas, a Calle Alcalá, o Passeio del Pra-
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do, o Passeio de la Castellana, etc. Tarde livre ou se desejar, poderá realizar uma excursão opcional à Toledo, onde
realizaremos uma completa visita panorâmica, passeando
por suas ruas medievais e conheceremos sua catedral gótica do século XIII. Se desejar, pela noite, também poderá assistir, opcionalmente, a um espetáculo de ﬂamenco,
onde conheceremos suas raízes musicais da arte espanhola. Acomodação.
ROMA
SEGUNDA- FEIRA: MADRI
Café da manhã. Tempo livre até a hora indicada do traslado ao aeroporto para pegar um voo com destino a Roma
(voo incluído). Chegada e traslado ao hotel. Tempo livre
para um primeiro contato com a Cidade Eterna. Se você
desejar, poderá realizar uma visita (Opção TI) da Roma
Barroca, onde passearemos por alguns dos lugares mais
característicos desta milenária cidade, conhecendo suas
praças mais emblemáticas e seus chafarizes mais representativos, como a Piazza Navona com a Fonte dos Quatro Rios, a Fontana de Trevi, etc. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: ROMA
Café da manhã e visita panorâmica: a Praça de Veneza, a Colina do Capitólio, os Fóruns Imperiais, o Coliseu
(exterior), o Arco de Constantino, etc. Almoço. Resto do
dia livre. Poderá realizar uma visita (Opção TI) dos Museus Vaticanos, a Capela Sistina (obra prima da pintura
universal) e a Basílica de São Pedro, onde se encontra “a
Pietá”. Tarde livre para continuar conhecendo passeando pela cidade, ou se desejar, poderá aproveitar para
realizar uma interessantíssima excursão opcional onde
poderá conhecer o interior do Coliseu, o “Moisés” de Michelangelo e a Basílica de Santa Maria Maior. Jantar e
acomodação.
QUARTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Excursão (Opção TI) onde nos
dirigiremos à região de Campania, visitando Pompéia e
os magníﬁcos resíduos arqueológicos desta cidade romana, parada no tempo pela erupção do Vesúvio no ano
79 d.C. Em seguida, realizaremos uma breve panorâmica
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de Nápoles e navegaremos para a Ilha de Capri, antigo
refúgio da alta sociedade internacional. Com lugares tão
maravilhosos como Marina Grande, as falésias, as grutas,
etc. (Almoço Opção TI). Acomodação.
QUINTA-FEIRA: ROMA - ASSIS - SIENA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Assis, cidade de origem etrusco e pátria de São Francisco. Tempo livre para conhecer
as Basílicas com seus frescos realizados em parte por
Giotto e Cimabue, e o túmulo do santo. (Almoço Opção
TI) e continuação a Siena, que teve o mais ﬂuorescente
banco do século XIII. Tempo livre para conhecer seu centro histórico medieval. Continuação a Florença. Jantar e
acomodação.
SEXTA-FEIRA: FLORENÇA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Duomo (Catedral)
de Santa Maria del Fiore, o Palácio Vecchio, a Piazza
Signoria, etc. (Almoço Opção TI). Resto do dia livre. Visita opcional dos Museus Florentinos, onde se encontram
alguns dos tesouros que esconde esta cidade: o Davi e as
Capelas de Médici, de Michelangelo. (Jantar Opção TI) e
acomodação.
SÁBADO: FLORENÇA - PISA - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã. Saída para Pisa. Visita livre da Praça dos
Milagres, com a Catedral, o Batistério e a Torre Inclinada.
Almoço na rota, para chegar seguidamente a Pádua e
visitar livremente a Basílica de Santo Antonio, construída
entre os séculos XIII e XIV, maravilhosa obra da arte gótica
italiana. Jantar e acomodação na Região do Vêneto.
DOMINGO: VENEZA
Café da manhã. Passeio panorâmico pela Lagoa de Veneza onde se encontram as ilhas mais conhecidas do arquipélago: Santo André, o Lido ou Murano, entre outras, para
chegar, navegando, ao coração de Veneza, onde admiraremos a cúpula de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos Doges e a Piazzeta, lugar de acesso
à Praça de São Marcos. (Almoço Opção TI). Resto do dia
livre para passear por esta cidade única, construída entre
18 ilhotes. Se desejar, poderá realizar uma excursão opcional onde, além de um romântico passeio em gôndola por
seus canais venezianos, se conhecerá o interior da Basílica
de São Marcos e/ou um passeio com nosso guia local pela
chamada “a Veneza Escondida”, conhecendo os recantos
mais belos desta cidade. (Jantar Opção TI) e acomodação
na Região do Vêneto.
SEGUNDA-FEIRA: VENEZA - LUCERNA - ZURIQUE
Café da manhã. Durante a manhã, percorreremos a chamada Itália Continental, paralela à cadeia de montanhas
dos Alpes até chegar à fronteira com a Confederação
Helvética, percorrendo em primeiro lugar a Suíça Italiana,
conhecendo o Cantão de Tessino, passando próximo a belos povoados como Bellinzona ou Lugano, para entrarmos
posteriormente na Suíça-Alemã e chegar a Lucerna, uma
das cidades mais bonitas da Europa Central. Tempo livre
para conhecer seu centro histórico, onde destaca a Ponte

da Capela, a igreja dos Jesuítas e suas praças medievais
com edifícios enfeitados com pinturas. Continuação a Zurique, na desembocadura do rio Limmat no lado de Zurique, que com seus 360.000 habitantes é o centro mais
populoso da Suíça. Tempo livre na cidade em que hoje é
o centro ﬁmanceiro e econômico da Confederação Helvética e onde se encontram os maiores bancos do país.
Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ZURIQUE - PARIS
Café da manhã. Saída para Paris. Depois de passar a fronteira, atravessaremos as regiões do franco condado de
Alsacia e a Bourgogne, até chegar à capital francesa. Pela
noite se realizará, opcionalmente, um tour da Paris Iluminada, onde poderemos descobrir uma cidade considerada
por muitos como a mais linda do mundo. Recorreremos
suas praças, a Ile de la Cité, o Bairro Latino, os Campos
Elíseos, A Torre Eiffel iluminada, as avenidas repletas de
luxo, o Rio Sena, etc. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças da Concórdia e da Ópera, os Campos Elíseos, o Arco do Triunfo, o
Bairro de St-Germain, os grandes Bulevares, etc. Pela tarde realizaremos uma visita opcional ao Museu do Louvre,
onde conheceremos uma das melhores coleções artísticas
do mundo, que vão desde as obras primas da antiguidade,
como a Vênus de Milo, até a pirâmide de aço e vidro, realizada pelo arquiteto norte-americano, de origem chinesa,
Ieo Ming Pei, que dá acesso ao museu e aos apartamentos
de Napoleão. Pela noite, oportunidade de conhecer um
dos espetáculos mais simbólicos de Paris, o cabaré Le
Lido. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar alguns dos seus
inúmeros museus ou passear pelos diferentes bairros da
capital do Sena. Se desejar, poderá realizar uma excursão
opcional ao Palácio de Versalhes, símbolo da monarquia
francesa em seu esplendor e modelo para as residências
reais em toda Europa. Descobriremos em nossa visita
guiada, além de seus maravilhosos jardins, as salas mais
conhecidas do palácio como a famosa Galeria dos Espelhos, a Capela Real, os cômodos privados, etc. Pela tarde,
visita opcional onde, com nosso guia local, poderá conhecer o famoso Bairro Latino, centro da vida intelectual
parisiense e cenário da Revolução de Maio de 68. A continuação, visitaremos o interior da Catedral de Notre Dame,
obra prima da arte gótica francesa, lugar de coroação dos
reis e imperadores e que serviu de inspiração para grandes obras literárias como “O Corcunda de Notre Dame”,
de Victor Hugo. Por último, poderá conhecer Paris desde
outro ponto de vista, dando um relaxante passeio pelo Bateaux Mouche pelo rio Sena. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos
nossos serviços.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis).
· Refeições: 5
Visita com guia local e/ou excursõesm (Segundo
itinerário)
· Panorâmicas de Lisboa, Madri, Roma, Florença e Paris ·
Passeio panorâmico pela Lagoa Venezana
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
(Segundo itinerário)
· Assis · Siena · Pisa · Padua · Lucerna · Zurique · Fátima

OPÇÃO TUDO INCLUIDO
Estes itinerários poderám ser realizados com Opção Tudo
Incluído. Se somará às refeições e visitas base do itinerário,
as indicadas como (Opção TI). Nesta versão, o programa
oferece 11 refeições em total e as seguintes visitas:
* Roma Barroca * Basílica de São Pedro e Museus Vaticanos.
* Nápoles, Capri e Pompéia
Por um suplemento sobre o preço de: 405 $

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

NOME

Lisboa

Ibis Jose Malhoa
Cidade
Altis Park
Cidade
T3 Tirol
Cidade
Santos Praga
Cidade
Fleming Hotel / American Palace Cidade
Ibis Firenze nord
Osmannoro
First
Calenzano
Albatros / Smart
Mestre
Seehotel Meierhof
Hörgen
Park inn Airport
Periferia
Dorint airport
Periferia
Ibis Styles Mairie de Montreuil Periferia
Executive Gennevilliers
Periferia

Madri
Roma
Florença
Veneza
Zurique

Paris

SITUAÇÃO

CAT.
2*
4*
3*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
3*

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

ITIN.

ST7099
Tentação

ITIN.

ST7100
Tentação

DIAS

17

DIAS

15

REFEIÇÕES

5

REFEIÇÕES

5

TEMP. ALTA
05 ABR / 25 OUT

TEMP. BAIXA
01 NOV / 28 MAR

DUPLO

SINGLE

DUPLO

SINGLE

2.650

Lisboa - Paris
3.190 2.495

3.035

TEMP. ALTA
07 ABR / 27 OUT

TEMP. BAIXA
03 NOV / 30 MAR

DUPLO

SINGLE

DUPLO

SINGLE

2.415

Madri - Paris
2.885 2.265

2.735

153

ITÁLIA

ST7101

LISBOA, MADRI, ITÁLIA TURÍSTICA E PARIS

SAN
SA
ANT
TUA
UA
AR
RIO
IO
O DE N
NO
OSS
SSA
SSA
S SE
SENHO
SENHO
NH
N
H R
HO
RA
A · FÁTI
ÁTIMA
ÁT
MA
M
A

ITINERÁRIO

DIAS REFEIÇÕES

PREÇO BASE

ST7101

17

2

2.090 $

ST7102

15

2

1.870 $

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST7101
QUARTA-FEIRA: BRASIL - LISBOA
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
QUINTA-FEIRA: LISBOA
Chegada a Lisboa e traslado ao hotel. Resto do dia livre
para um primeiro contato com esta bela cidade e desfrutar das suas praças, seus recantos. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: LISBOA
Café da manhã. Pela manhã, visita panorâmica: O Mosteiro dos Jerônimos, a Torre de Belém, o Monumento aos
Descobridores, o famoso e típico bairro Alfama, o Carmo,
a famosa praça do Rossio, etc. Tarde livre ou, se desejar,
poderá realizar uma interessante excursão opcional à Costa de Lisboa para conhecer as cidades Estoril, famosa por
seu Cassino; Cascais, povoado de pescadores e a maravilhosa vila de Sintra, no interior, rodeada de uma frondosa serra, com destaque para seus maravilhosos palácios.
Visita do Palácio Nacional com suas famosas chaminés.
Retorno a Lisboa. Acomodação.
SÁBADO: LISBOA - FÁTIMA - MADRI
Café da manhã. Saída para Fátima, cidade muito conhecida no mundo depois da aparição que a Virgem realiza
a partir do dia 13 de maio de 1917 às três crianças pastorinhas perto da Cova da Iria. Continuação para Madri.
Chegada e tempo livre para um primeiro contato com a
capital da Espanha. Acomodação.
COMEÇO DO ITINERÁRIO ST7102
SEXTA-FEIRA: BRASIL - MADRI
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
SÁBADO: MADRI
Chegada em Madri, sua porta de entrada a Europa e traslado ao hotel. Resto do dia livre para desfrutar de todos os
cantos desta bela capital, visitar a Praça Mayor ou percorrer suas características “tavernas”. Acomodação.
CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS
DOMINGO: MADRI
Café da manhã. Pela manhã realizaremos uma visita panorâmica pela capital do Reino da Espanha, cidade cheia
de contrastes, onde conheceremos, junto ao nosso guia
local, as Praças de Cibeles, de Espanha e de Netuno, a
Puerta del Sol e a Gran Via, a Calle Mayor, o exterior da
Praça de Toros de Ventas, a Calle Alcalá, o Passeio del Pra-
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do, o Passeio de la Castellana, etc. Tarde livre ou se desejar, poderá realizar uma excursão opcional à Toledo, onde
realizaremos uma completa visita panorâmica, passeando
por suas ruas medievais e conheceremos sua catedral gótica do século XIII. Se desejar, pela noite, também poderá assistir, opcionalmente, a um espetáculo de ﬂamenco,
onde conheceremos suas raízes musicais da arte espanhola. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI - ZARAGOZA - BARCELONA
Café da manhã. Saída para Zaragoza, capital da Comunidade Autônoma de Aragón e situada na beira do rio Ebro,
um dos mais importantes da Espanha. Tempo livre para
conhecer a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, padroeira
dos Hispanos. Segundo a lenda, neste lugar foi a aparição
da Virgem a Santiago O Maior. Continuação a Barcelona.
Visita panorâmica: as Ramblas, o porto, o exterior da Sagrada Família, Montjuic, onde se celebraram a maior parte
dos jogos olímpicos de 1992, etc. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: BARCELONA - NICE
Café da manhã. Saída para a Costa Azul, local de encontro da alta sociedade europeia. Chegada à capital, Nice.
Excursão opcional ao Principado de Mônaco, onde conhe-

ceremos Montecarlo, com tempo livre para visitar seu Cassino ou para tomar algo no Café de Paris, visitaremos também Mônaco, passeando por suas ruelas até a praça do
palácio da Família Grimaldi, com fantásticas vistas sobre
a baía desde o mirante. Regresso a Nice e acomodação.
QUARTA-FEIRA: NICE - PISA - ROMA
Café da manhã. Saída para a Riviera Itáliana, passando
por povoados tão conhecidos como São Remo ou Gênova. Parada em Pisa. Tempo livre para admirar a Praça dos
Milagres, com sua Catedral, o Batistério e a Torre Inclinada.
Continuação a Roma e tempo livre para um primeiro contato com a Cidade Eterna. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã: Visita panorâmica da capital da Itália:
conheceremos o Tiber, a Avenida dos Fóruns, a praça de
Veneza, o Coliseu, o Circo Máximo, Trastevere. Resto do
dia livre ou possibilidade de realizar uma visita opcional
aos Museus Vaticanos com a Capela Sistina e a Basílica
de São Pedro. Tarde livre onde também há a possibilidade de realizar, opcionalmente, uma interessantíssima
excursão: o Coliseu. À continuação, visitaremos a Igreja
de San Pietro in Vincoli para admirar a grande escultura
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de Moisés de Michelangelo. O passeio ﬁnalizará com uma
visita que nos levará ao coração do bairro barroco, onde
teremos a oportunidade de descobrir a Fontana de Trevi,
onde poderá cumprir com a tradição de jogar uma moeda
para voltar à Roma. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL NÁPOLES - CAPRI - POMPÉIA)
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional onde nos
dirigiremos à região de Campania, visitando Pompéia e
os magníﬁcos resíduos arqueológicos desta cidade romana, parada no tempo pela erupção do Vesúvio no ano 79
d.C. A continuação, realizaremos uma breve panorâmica
de Nápoles, capital da região e cujo centro histórico foi
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Por
último, navegaremos pela Ilha de Capri, antigo refúgio de
imperadores e ponto de encontro da alta sociedade, como
a Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (Essa excursão
inclui almoço em Capri). Acomodação.
SÁBADO: ROMA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Florença, capital da Toscana e
berço do Renascimento e hoje em dia um dos principais
centros artísticos do mundo. Visita panorâmica: o Duomo
(Catedral) de Santa Maria del Fiore, com sua maravilhosa
cúpula realizada por Brunelleschi e que serviu de modelo a Michelangelo para realizar a cúpula de São Pedro no
Vaticano, o campanário construído por Giotto, o Batistério onde se encontram as famosas Portas do Paraíso de
Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Piazza Signoria com o Palácio
Vecchio e seu conjunto de estátuas e chafarizes de uma
grande riqueza artística, etc. Resto da tarde livre que pode
ser aproveitada para realizar compras ou para conhecer os
famosos mercados ﬂorentinos. Acomodação.
DOMINGO: FLORENÇA - VENEZA
Café da manhã. Saída para Veneza, onde chegaremos
em barco privado, admirando a Cúpula de Santa Maria da
Saúde, o exterior do Palácio dos Doges e a Piazzeta, lugar
de acesso à Praça São Marcos. Tempo livre que poderá
aproveitar para perder-se por seus canais, suas ruas e suas
secretas praças, onde encontrará inﬁmitos detalhes que
fazem que Veneza seja uma cidade única no mundo. Se
desejar, poderá realizar uma excursão opcional onde, além
de um romântico passeio em gôndola por seus canais venezianos, se conhecerá o interior da Basílica de São Marcos e/ou um passeio com nosso guia local pela chamada
“a Veneza Escondida”, conhecendo os recantos mais belos desta cidade. Acomodação na região do Vêneto.
SEGUNDA-FEIRA: VENEZA - LUCERNA - ZURIQUE
Café da manhã. Durante a manhã, percorreremos a chamada Itália Continental, paralela à cadeia de montanhas
dos Alpes até chegar à fronteira com a Confederação
Helvética, percorrendo em primeiro lugar a Suíça Itáliana,
conhecendo o Cantão de Tessino, passando próximo a belos povoados como Bellinzona ou Lugano, para entrarmos
posteriormente na Suíça-Alemã e chegar a Lucerna, uma
das cidades mais bonitas da Europa Central. Tempo livre
para conhecer seu centro histórico, onde destaca a Ponte

da Capela, a igreja dos Jesuítas e suas praças medievais
com edifícios enfeitados com pinturas. Continuação a Zurique, na desembocadura do rio Limmat no lado de Zurique, que com seus 360.000 habitantes é o centro mais
populoso da Suíça. Tempo livre na cidade em que hoje é
o centro ﬁmanceiro e econômico da Confederação Helvética e onde se encontram os maiores bancos do país.
Acomodação.

(*) GUIA EM PORTUGUÊS , VER PÁG. 15
Saídas especiais com guia acompanhante em PORTUGUÊS:
· ST7101: 24 Mai, 14 Jun, 05 Jul, 02 Ago, 06 Set
· ST7102: 26 Mai, 16 Jun, 07 Jul, 04 Ago, 08 Set

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
TERÇA-FEIRA: ZURIQUE - PARIS
Café da manhã. Saída para Paris. Depois de passar a fronteira, atravessaremos as regiões do franco condado de
Alsacia e a Bourgogne, até chegar à capital francesa. Pela
noite se realizará, opcionalmente, um tour da Paris Iluminada, onde poderemos descobrir uma cidade considerada
por muitos como a mais linda do mundo. Recorreremos
suas praças, a Ile de la Cité, o Bairro Latino, os Campos
Elíseos, A Torre Eiffel iluminada, as avenidas repletas de
luxo, o Rio Sena, etc. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças da Concórdia e da Ópera, os Campos Elíseos, o Arco do Triunfo, o
Bairro de St-Germain, os grandes Bulevares, etc. Pela tarde realizaremos uma visita opcional ao Museu do Louvre,
onde conheceremos uma das melhores coleções artísticas
do mundo, que vão desde as obras primas da antiguidade,
como a Vênus de Milo, até a pirâmide de aço e vidro, realizada pelo arquiteto norte-americano, de origem chinesa,
Ieo Ming Pei, que dá acesso ao museu e aos apartamentos
de Napoleão. Pela noite, oportunidade de conhecer um
dos espetáculos mais simbólicos de Paris, o cabaré Le
Lido. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar alguns dos seus
inúmeros museus ou passear pelos diferentes bairros da
capital do Sena. Se desejar, poderá realizar uma excursão
opcional ao Palácio de Versalhes, símbolo da monarquia
francesa em seu esplendor e modelo para as residências
reais em toda Europa. Descobriremos em nossa visita
guiada, além de seus maravilhosos jardins, as salas mais
conhecidas do palácio como a famosa Galeria dos Espelhos, a Capela Real, os cômodos privados, etc. Pela tarde,
visita opcional onde, com nosso guia local, poderá conhecer o famoso Bairro Latino, centro da vida intelectual
parisiense e cenário da Revolução de Maio de 68. A continuação, visitaremos o interior da Catedral de Notre Dame,
obra prima da arte gótica francesa, lugar de coroação dos
reis e imperadores e que serviu de inspiração para grandes obras literárias como “O Corcunda de Notre Dame”,
de Victor Hugo. Por último, poderá conhecer Paris desde
outro ponto de vista, dando um relaxante passeio pelo Bateaux Mouche pelo rio Sena. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos
nossos serviços.

Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis).
· Refeições: 2
Visita com guia local e/ou excursões (Segundo
itinerário)
· Panorâmicas de Lisboa, Madri, Barcelona, Roma,
Florença e Paris
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
(Segundo itinerário)
· Fátima · Zaragoza · Nice · Pisa · Entrada no barco
privado a Veneza · Lucerna · Zurique

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

NOME

Lisboa

Ibis Jose Malhoa
Altis Park
Madri
T3 Tirol
Santos Praga
Barcelona Catalonia Park Güell
Catalonia Sagrada Familia
Nice
Ibis Nice Centre Gare
Kyriad Centre Port
Roma
Barcelo Aran Park / The Brand
Florença Ibis Firenze Nord
The Gate
Veneza
Albatros / Smart
Tulip Inn / B&B
Zurique Seehotel Meierhof
Park inn Airport / Dorint airport
Paris
Ibis Styles Mairie de Montreuil
Executive Gennevilliers

SITUAÇÃO

CAT.

Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Centro
Centro
Cidade
Osmannoro
S. Fiorentino
Mestre
Padua
Hörgen
Periferia
Periferia
Periferia

2*
4*
3*
4*
3*
3*
3*
3*
4*
3*
4*
4*
3*
4*
4*
3*
3*

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

ITIN.

ST7101
Tentação

ITIN.

ST7102
Tentação

DIAS

17

DIAS

15

REFEIÇÕES

2

REFEIÇÕES

2

TEMP. ALTA
05 ABR / 25 OUT

TEMP. BAIXA
01 NOV / 28 MAR

DUPLO

SINGLE

DUPLO

SINGLE

2.265

Lisboa - Paris
2.805 2.090

2.630

TEMP. ALTA
07 ABR / 27 OUT

TEMP. BAIXA
03 NOV / 30 MAR

DUPLO

SINGLE

DUPLO

SINGLE

2.030

Madri - Paris
2.500 1.870

2.340
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ITINERÁRIO
ST7103

DIAS REFEIÇÕES
17

3

PREÇO BASE

2.130 $

SEXTA-FEIRA: BRASIL - MADRI
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
SÁBADO: MADRI
Chegada em Madri, sua porta de entrada a Europa e traslado ao hotel. Resto do dia livre para desfrutar de todos os
cantos desta bela capital, visitar a Praça Mayor ou percorrer suas características “tavernas”. Acomodação.
DOMINGO: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica pela capital do Reino
da Espanha, cidade cheia de contrastes: as Praças de
Cibeles, de Espanha e de Netuno, a Puerta del Sol e a Gran
Via, a Calle Mayor, o exterior da Praça de Toros de Ventas, a Calle Alcalá, o Passeio del Prado, o Passeio de la
Castellana, etc. Tarde livre ou se desejar, poderá realizar
uma excursão opcional à Toledo, onde realizaremos uma
completa visita panorâmica, passeando por suas ruas medievais e conheceremos sua catedral gótica do século XIII.
Se desejar, pela noite, também poderá assistir, opcionalmente, a um espetáculo de ﬂamenco, onde conheceremos
suas raízes musicais da arte espanhola. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI - ZARAGOZA - BARCELONA
Café da manhã. Saída para Zaragoza, capital da Comunidade Autônoma de Aragón e situada na beira do rio
Ebro, um dos mais importantes da Espanha. Tempo livre
para conhecer a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, padroeira dos Hispanos. Segundo a lenda, neste lugar foi a
aparição da Virgem a Santiago O Maior. Continuação a
Barcelona. Visita panorâmica: as Ramblas, o porto, o exterior da Sagrada Família, Montjuic, onde se celebraram
a maior parte dos jogos olímpicos de 1992, etc. Jantar e
acomodação.
TERÇA-FEIRA: BARCELONA - NICE
Café da manhã. Saída para a Costa Azul, local de encontro da alta sociedade europeia. Chegada à capital, Nice.
Restante do dia livre ou excursão opcional ao Principado
de Mônaco, onde conheceremos Montecarlo, com tempo
livre para visitar seu Cassino ou para tomar algo no Café
de Paris, visitaremos também Mônaco, passeando por
suas ruelas até a praça do palácio da Família Grimaldi,
com fantásticas vistas sobre a baía desde o mirante. Regresso a Nice e acomodação.
QUARTA-FEIRA: NICE - PISA - ROMA
Café da manhã. Saída para a Riviera Itáliana, passando
por povoados tão conhecidos como São Remo ou Gênova. Parada em Pisa. Tempo livre para admirar a Praça dos
Milagres, com sua Catedral, o Batistério e a Torre Inclinada.
Continuação a Roma e tempo livre para um primeiro contato com a Cidade Eterna. Jantar e acomodação.
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QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã: Visita panorâmica: o Tiber, a Avenida dos
Fóruns, a praça de Veneza, o Coliseu, o Circo Máximo,
Trastevere. Resto do dia livre ou possibilidade de realizar
uma visita opcional aos Museus Vaticanos com a Capela
Sistina (máxima consagração artística de Michelangelo) e
a Basílica de São Pedro, a igreja católica mais importante
do mundo. Tarde livre onde também há a possibilidade
de realizar, opcionalmente, uma interessantíssima excursão: o Coliseu, onde, na Antiguidade, a luta de gladiadores
mostrou o poder da “Capital do Mundo”. À continuação,
visitaremos a Igreja de San Pietro in Vincoli para admirar
a grande escultura de Moisés de Michelangelo. O passeio
ﬁnalizará com uma visita que nos levará ao coração do
bairro barroco, onde teremos a oportunidade de descobrir

e admirar um dos lugares mais emblemáticos da Cidade
Eterna: A Fontana de Trevi, imortalizada pelo cinema no
ﬁlme “La Dolce Vita” e onde poderá cumprir com a tradição de jogar uma moeda para voltar à Roma, que certeza que lhe esperará de braços abertos. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL NÁPOLES - CAPRI - POMPÉIA)
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional à Pompéia
e os magníﬁcos resíduos arqueológicos desta cidade romana. A continuação, breve panorâmica de Nápoles, cujo
centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade
pela UNESCO. Por último, navegaremos pela Ilha de Capri,
antigo refúgio de imperadores, com a Marina Grande, as
falésias, as grutas, etc. (Essa excursão inclui almoço em
Capri). Acomodação.
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SÁBADO: ROMA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Florença. Visita panorâmica: o
Duomo (Catedral) de Santa Maria del Fiore, com sua maravilhosa cúpula realizada por Brunelleschi e que serviu
de modelo a Michelangelo para realizar a cúpula de São
Pedro no Vaticano, o campanário construído por Giotto,
o Batistério onde se encontram as Portas do Paraíso de
Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Piazza Signoria com o Palácio Vecchio e seu conjunto de estátuas e chafarizes, etc.
Resto da tarde livre que pode ser aproveitada para realizar compras ou para conhecer os mercados ﬂorentinos.
Acomodação.
DOMINGO: FLORENÇA - VENEZA
Café da manhã. Saída para Veneza, onde chegaremos
em barco privado, admirando a Cúpula de Santa Maria
da Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos Doges e
a Piazzeta, lugar de acesso à Praça São Marcos. Tempo
livre que poderá aproveitar para perder-se por seus canais, suas ruas e suas secretas praças, onde encontrará
inﬁmitos detalhes que fazem que Veneza seja uma cidade única no mundo. Se desejar, poderá realizar uma
excursão opcional onde, além de um romântico passeio
em gôndola por seus canais venezianos, se conhecerá o
interior da Basílica de São Marcos e/ou um passeio com
nosso guia local pela chamada “a Veneza Escondida”,
conhecendo os recantos mais belos desta cidade. Acomodação na região do Vêneto.
SEGUNDA-FEIRA: VENEZA - LUCERNA - ZURIQUE
Café da manhã. Durante a manhã, percorreremos a chamada Itália Continental, paralela à cadeia de montanhas
dos Alpes até chegar à fronteira com a Confederação
Helvética, percorrendo em primeiro lugar a Suíça Itáliana,
conhecendo o Cantão de Tessino, passando próximo a belos povoados como Bellinzona ou Lugano, para entrarmos
posteriormente na Suíça-Alemã e chegar a Lucerna, uma
das cidades mais bonitas da Europa Central. Tempo livre
para conhecer seu centro histórico, onde destaca a Ponte
da Capela, a igreja dos Jesuítas e suas praças medievais
com edifícios enfeitados com pinturas. Continuação a Zurique, na desembocadura do rio Limmat no lado de Zurique, que com seus 360.000 habitantes é o centro mais
populoso da Suíça. Tempo livre na cidade em que hoje é
o centro ﬁmanceiro e econômico da Confederação Helvética e onde se encontram os maiores bancos do país.
Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ZURIQUE - PARIS
Café da manhã. Saída para Paris, a elegante capital francesa. Depois de passar a fronteira, atravessaremos as regiões do franco condado de Alsacia e a Bourgogne, até
chegar à capital francesa. Pela noite se realizará, opcionalmente, um tour da Paris Iluminada, onde poderemos
descobrir uma cidade considerada por muitos como a
mais linda do mundo. Recorreremos suas praças, a Ile de
la Cité, o Bairro Latino, os Campos Elíseos, A Torre Eiffel
iluminada, as avenidas repletas de luxo, o Rio Sena, etc.
Acomodação.

QUARTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças da Concórdia e da Ópera, os Campos Elíseos, o Arco do Triunfo, o
Bairro de St-Germain, os grandes Bulevares, etc. Pela tarde realizaremos uma visita opcional ao Museu do Louvre,
onde conheceremos uma das melhores coleções artísticas
do mundo, que vão desde as obras primas da antiguidade,
como a Vênus de Milo, até a pirâmide de aço e vidro, realizada pelo arquiteto norte-americano, de origem chinesa,
Ieo Ming Pei, que dá acesso ao museu e aos apartamentos
de Napoleão. Pela noite, oportunidade de conhecer um
dos espetáculos mais simbólicos de Paris, o cabaré Le
Lido. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar alguns dos seus inúmeros museus ou passear pelos diferentes bairros da capital do Sena. Excursão opcional ao Palácio de Versalhes,
símbolo da monarquia francesa em seu esplendor e modelo para as residências reais em toda Europa. Descobriremos em nossa visita guiada, além de seus maravilhosos
jardins, as salas mais conhecidas do palácio como a famosa Galeria dos Espelhos, a Capela Real, os cômodos privados, etc. Pela tarde, visita opcional onde, com nosso guia
local, poderá conhecer o famoso Bairro Latino, centro da
vida intelectual parisiense e cenário da Revolução de Maio
de 68. A continuação, visitaremos o interior da Catedral de
Notre Dame, obra prima da arte gótica francesa, lugar de
coroação dos reis e imperadores e que serviu de inspiração
para grandes obras literárias como “O Corcunda de Notre
Dame”, de Victor Hugo. Por último, poderá conhecer Paris
desde outro ponto de vista, dando um relaxante passeio
pelo Bateaux Mouche pelo rio Sena. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS - CHAMBORD - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para o Vale do Loire, uma região
de grande valor cultural e paisagístico, por ser o maior
espaço natural da França, declarado Patrimônio Mundial
da UNESCO. Se destaca por seus castelos construídos
entre os séculos XIV e XVI. Pararemos em Chambord, espetacular castelo, onde evidências demonstram que foi
desenhado por Leonardo da Vinci no século XVI e que é
o mais impressionante de todos em seu exterior. Tempo
livre. Continuação a Bordeaux, famosa por possuir um dos
portos ﬂuviais mais importantes da Europa e por seus excelente vinhos. Jantar e acomodação.
SÁBADO: BORDEAUX - MADRI
Café da manhã. Saída para a reserva natural de Las Landas, que atravessaremos antes de chegar no território
espanhol. Recorreremos em primeiro lugar as paisagens
verdes do País Basco, para continuar por terras castelhanas, atravessando o Sistema Central para chegar a Madri.
Chegada e tempo livre. Acomodação.
DOMINGO: MADRI
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos
nossos serviços.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis).
· Refeições: 3
Visita com guia local e/ou excursões
· Panorâmica de Madri
· Panorâmica de Barcelona
· Panorâmica de Roma
· Panorâmica de Florença
· Panorâmica de Paris
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
· Zaragoza
· Nice
· Pisa
· Entrada no barco privado a Veneza
· Lucerna
· Zurique
· Chambord
· Bordeaux

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

NOME

Madri

T3 Tirol
Santos Praga
Barcelona Catalonia Park Güell
Catalonia Sagrada Familia
Nice
Ibis Nice Centre Gare
Kyriad Centre Port
Roma
Barcelo Aran Park
The Brand
Florença Ibis Firenze Nord
The Gate
Veneza
Albatros / Smart
Tulip Inn / B&B
Zurique
Seehotel Meierhof
Park inn Airport
Dorint airport
Paris
Ibis Styles Mairie de Montreuil
Executive Gennevilliers
Bordeaux Ibis Bordeaux Centre Bastide
Ibis Bordeaux Le Lac

SITUAÇÃO

CAT.

Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Centro
Centro
Cidade
Cidade
Osmannoro
S. Fiorentino
Mestre
Padua
Hörgen
Periferia
Periferia
Periferia
Periferia
Centro
Cidade

3*
4*
3*
3*
3*
3*
4*
4*
3*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
3*
3*
3*
3*

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

ITIN.

ST7103
Tentação

DIAS

17

REFEIÇÕES

3

TEMP. ALTA
07 ABR / 27 OUT

TEMP. BAIXA
03 NOV / 30 MAR

DUPLO

SINGLE

DUPLO

SINGLE

2.290

Madri - Madri
2.830 2.130

2.670
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ITINERÁRIO
ST7104

DIAS REFEIÇÕES
14

2

PREÇO BASE

1.760 $

TERÇA-FEIRA: BRASIL - ROMA
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
QUARTA-FEIRA: ROMA
Chegada a Roma e traslado ao hotel. Tempo livre que
pode ser aproveitado para percorrer por esta cidade milenária, que é testemunha viva do seu grande passado
histórico, como representam muitos dos seus obeliscos,
trazidos em sua maioria, diretamente do Egito e onde
se encontram alguns dos monumentos mais famosos do
mundo. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã: Visita panorâmica: o Tiber, a Avenida dos
Fóruns, a praça de Veneza, o Coliseu, o Circo Máximo,
Trastevere. Resto do dia livre ou possibilidade de realizar
uma visita opcional aos Museus Vaticanos com a Capela
Sistina e a Basílica de São Pedro. Tarde livre onde também há a possibilidade de realizar, opcionalmente, uma
interessantíssima excursão: o Coliseu. À continuação, visitaremos a Igreja de San Pietro in Vincoli para admirar
a grande escultura de Moisés de Michelangelo. O passeio
ﬁnalizará com uma visita que nos levará ao coração do
bairro barroco, onde teremos a oportunidade de descobrir
a Fontana de Trevi, onde poderá cumprir com a tradição
de jogar uma moeda para voltar à Roma. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL NÁPOLES - CAPRI - POMPÉIA)
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional à Pompéia e
os magníﬁcos resíduos arqueológicos desta cidade romana. A continuação, realizaremos uma breve panorâmica
de Nápoles, capital da região e cujo centro histórico foi
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Por
último, navegaremos pela Ilha de Capri, antigo refúgio de
imperadores e ponto de encontro da alta sociedade, como
a Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (Essa excursão
inclui almoço em Capri). Acomodação.
SÁBADO: ROMA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Florença. Visita panorâmica: o
Duomo (Catedral) de Santa Maria del Fiore, com sua cúpula realizada por Brunelleschi e que serviu de modelo a
Michelangelo para realizar a cúpula de São Pedro no Vaticano, o campanário construído por Giotto, o Batistério
onde se encontram as Portas do Paraíso de Ghiberti, a
Ponte Vecchio, a Piazza Signoria com o Palácio Vecchio e
seu conjunto de estátuas e chafarizes, etc. Resto da tarde
livre que pode ser aproveitada para realizar compras ou
para conhecer os mercados ﬂorentinos. Acomodação.
DOMINGO: FLORENÇA - VENEZA
Café da manhã. Saída para Veneza, onde chegaremos
em barco privado, admirando a Cúpula de Santa Maria da
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Saúde, o exterior do Palácio dos Doges e a Piazzeta, lugar
de acesso à Praça São Marcos. Tempo livre que poderá
aproveitar para perder-se por seus canais, suas ruas e suas
secretas praças, onde encontrará inﬁmitos detalhes que
fazem que Veneza seja uma cidade única no mundo. Se
desejar, poderá realizar uma excursão opcional onde, além
de um romântico passeio em gôndola por seus canais venezianos, se conhecerá o interior da Basílica de São Marcos e/ou um passeio com nosso guia local pela chamada
“a Veneza Escondida”, conhecendo os recantos mais belos desta cidade. Acomodação na região do Vêneto.

voados como Bellinzona ou Lugano, para entrarmos posteriormente na Suíça-Alemã e chegar a Lucerna, uma das
cidades mais bonitas da Europa Central. Tempo livre para
conhecer seu centro histórico, onde destaca a Ponte da
Capela, a igreja dos Jesuítas e suas praças medievais com
edifícios enfeitados com pinturas. Continuação a Zurique,
na desembocadura do rio Limmat no lado de Zurique, que
com seus 360.000 habitantes é o centro mais populoso
da Suíça. Tempo livre na cidade em que hoje é o centro
ﬁmanceiro e econômico da Confederação Helvética e onde
se encontram os maiores bancos do país. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: VENEZA - LUCERNA - ZURIQUE
Café da manhã. Durante a manhã, percorreremos a chamada Itália Continental, paralela à cadeia de montanhas
dos Alpes até chegar à fronteira com a Confederação
Helvética, percorrendo em primeiro lugar a Suíça Italiana,
conhecendo o Cantão de Tessino, passando próximo a po-

TERÇA-FEIRA: ZURIQUE - PARIS
Café da manhã. Saída para Paris. Depois de passar a fronteira, atravessaremos as regiões do franco condado de
Alsacia e a Bourgogne, até chegar à capital francesa. Pela
noite se realizará, opcionalmente, um tour da Paris Iluminada, onde poderemos descobrir uma cidade considerada
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QUINTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar alguns dos seus museus ou passear pela capital do Sena. Se desejar, poderá
realizar uma excursão opcional ao Palácio de Versalhes,
símbolo da monarquia francesa em seu esplendor e modelo para as residências reais em toda Europa. Descobriremos em nossa visita guiada, além de seus maravilhosos
jardins, as salas mais conhecidas do palácio como a famosa Galeria dos Espelhos, a Capela Real, os cômodos privados, etc. Pela tarde, visita opcional onde, com nosso guia
local, poderá conhecer o famoso Bairro Latino, centro da
vida intelectual parisiense e cenário da Revolução de Maio
de 68. A continuação, visitaremos o interior da Catedral de
Notre Dame, obra prima da arte gótica francesa, lugar de
coroação dos reis e imperadores e que serviu de inspiração
para grandes obras literárias como “O Corcunda de Notre
Dame”, de Victor Hugo. Por último, poderá conhecer Paris
desde outro ponto de vista, dando um relaxante passeio
pelo Bateaux Mouche pelo rio Sena. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS - CHAMBORD - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para o Vale do Loire, uma região
de grande valor cultural e paisagístico, por ser o maior
espaço natural da França, declarado Patrimônio Mundial
da UNESCO. Se destaca por seus castelos construídos
entre os séculos XIV e XVI. Pararemos em Chambord, espetacular castelo, onde evidências demonstram que foi
desenhado por Leonardo da Vinci no século XVI e que é
o mais impressionante de todos em seu exterior. Tempo
livre. Continuação a Bordeaux, famosa por possuir um dos
portos ﬂuviais mais importantes da Europa e por seus excelente vinhos. Jantar e acomodação.
SÁBADO: BORDEAUX - MADRI
Café da manhã. Saída para a reserva natural de Las Landas, que atravessaremos antes de chegar no território
espanhol. Recorreremos em primeiro lugar as paisagens
verdes do País Basco, para continuar por terras castelhanas, atravessando o Sistema Central para chegar a Madri.
Chegada e tempo livre. Acomodação.
por muitos como a mais linda do mundo. Recorreremos
suas praças, a Ile de la Cité, o Bairro Latino, os Campos
Elíseos, A Torre Eiffel iluminada, as avenidas repletas de
luxo, o Rio Sena, etc. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças da Concórdia e da Ópera, os Campos Elíseos, o Arco do Triunfo, o
Bairro de St-Germain, os grandes Bulevares, etc. Pela tarde realizaremos uma visita opcional ao Museu do Louvre,
onde conheceremos uma das melhores coleções artísticas
do mundo, que vão desde as obras primas da antiguidade,
como a Vênus de Milo, até a pirâmide de aço e vidro, realizada pelo arquiteto norte-americano, de origem chinesa,
Ieo Ming Pei, que dá acesso ao museu e aos apartamentos
de Napoleão. Pela noite, oportunidade de conhecer um
dos espetáculos mais simbólicos de Paris, o cabaré Le
Lido. Acomodação.

DOMINGO: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica da capital da Espanha,
cidade cheia de contrastes onde, junto ao nosso guia local, conheceremos as Praças de Cibeles, da Espanha e de
Netuno, a Porta do Sol, a Gran Via, a Calle Mayor, exterior
da Praça de Touros de Las Ventas, Calle Alcalá, Passeio del
Prado, Passeio da Castelhana. Tarde livre ou, se desejar,
poderá realizar uma excursão opcional à Vila de Toledo,
onde realizaremos uma visita panorâmica, passeando por
suas ruas medievais e conheceremos sua Catedral gótica
do século XIII. Pela noite, se desejar, poderá assistir opcionalmente a um espetáculo ﬂamenco, onde conheceremos
as raízes musicais da arte espanhola. Acomodação.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis).
· Refeições: 2
Visita com guia local e/ou excursões
· Panorâmica de Madri
· Panorâmica de Roma
· Panorâmica de Florença
· Panorâmica de Paris
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
· Entrada no barco privado a Veneza
· Lucerna
· Zurique
· Chambord
· Bordeaux

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

NOME

Roma

Barcelo Aran Park
The Brand
Florença Ibis Firenze Nord
The Gate
Veneza
Albatros
Smart
Tulip Inn
B&B
Zurique
Seehotel Meierhof
Park inn Airport
Dorint airport
Paris
Ibis Styles Mairie de Montreuil
Executive Gennevilliers
Bordeaux Ibis Bordeaux Centre Bastide
Ibis Bordeaux Le Lac
Madri
T3 Tirol
Santos Praga

SITUAÇÃO

CAT.

Cidade
Cidade
Osmannoro
S. Fiorentino
Mestre
Mestre
Padua
Padua
Hörgen
Periferia
Periferia
Periferia
Periferia
Centro
Cidade
Cidade
Cidade

4*
4*
3*
4*
4*
4*
3*
3*
4*
4*
4*
3*
3*
3*
3*
3*
4*

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

ITIN.

ST7104
Tentação

DIAS

14

REFEIÇÕES

2

TEMP. ALTA
04 ABR / 31 OUT

TEMP. BAIXA
07 NOV / 27 MAR

DUPLO

SINGLE

DUPLO

SINGLE

1.880

Roma - Madri
2.315 1.760

2.195

SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos
nossos serviços.
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DIAS REFEIÇÕES

gótica francesa, lugar de coroação dos reis e imperadores
e que serviu de inspiração para grandes obras literárias
como “O Corcunda de Notre Dame”, de Victor Hugo. Por
último, poderá conhecer Paris desde outro ponto de vista,
dando um relaxante passeio pelo Bateaux Mouche pelo rio
Sena. Acomodação.

PREÇO BASE

ST7105

20

5

2.755 $

ST7106

17

4

2.370 $

DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar algum dos seus museus, conhecer algum dos parques da cidade, passear pelas ruas da moda ou pelos diferentes bairros da capital do
Sena, desde o tradicional bairro Le Marais, onde se encontra a belíssima praça dos Vosgos até o revolucionário
bairro das ﬁmanças La Defense, onde deixaram marca os
mais importantes arquitetos dos séculos XX e XXI em suas
imponentes construções, onde destaca o Grande Arco La
Defense, desenhado pelo arquiteto Otto Von Spreckelsen
e que se inaugurou em 1989 para comemorar o bicentenário da Revolução Francesa. Acomodação.

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SÁBADO: BRASIL - MADRI
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
DOMINGO: MADRI
Chegada em Madri, sua porta de entrada a Europa e traslado ao hotel. Resto do dia livre para desfrutar de todos os
cantos desta bela capital, visitar a Praça Mayor ou percorrer suas características “tavernas”. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças de Cibeles,
da Espanha e de Netuno, a Porta do Sol, a Gran Via, a Calle
Mayor, exterior da Praça de Touros de Las Ventas, Calle
Alcalá, Paseos do Prado e da Castelhana, etc. Tarde livre.
Como toque ﬁmal a este dia, à noite você poderá assistir,
opcionalmente, a um show de ﬂamenco onde conheceremos as raízes musicais da arte espanhola. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional à Toledo,
cuja riqueza cultural vem marcada pela exemplar convivência que existiu nessa cidade entre as civilizações cristã,
hebraica e muçulmana. Realizaremos um passeio em ônibus pelo perímetro urbano, a partir do qual teremos uma
visão geral do seu patrimônio artístico e passearemos
pelas suas ruas e praças mais emblemáticas, incluindo a
entrada na Catedral, considerada como uma das melhores
obras de arte espanhola. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MADRI - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para terras castelhanas, atravessando o Sistema Central e passando junto ao Desﬁladeiro de
Pancorbo, depois de percorrer o País Basco e a reserva
natural de Las Landas. Chegamos a Bordeaux, a capital
da região francesa de Aquitania, famosa por possuir um
dos portos ﬂuviais mais importantes da Europa e por seus
excelentes vinhos. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS
Café da manhã. Saída para o Vale do Loire, terra de acolhida de Leonardo da Vinci e onde se encontram os mais
famosos castelos renascentistas franceses. Tempo livre
para a visita do mais representativo deles, o Castelo de
Chambord, mandado construir em meados do século XVI
por Francisco I para ser utilizado como pavilhão de caça,
estando localizado no coração de uma zona ﬂorestal cercada por 31km de muralha. Chegada a Paris. Tour opcional
da Paris Iluminada, onde poderemos descobrir uma cidade considerada como muitos como a mais bela do mundo.
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Recorreremos suas praças, a Ile de la Cité, o Bairro Latino,
os Campos Elíseos, o Rio Sena, etc. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e monumentos mais importantes: a Praça da Concordia, a Ópera
de Garnier, símbolo da França de Napoleão III, os Campos
Elíseos, o Arco do Trinfo, Bairro de St-Germain, os Bulevares, os Inválidos, a Ponte do Alexandre III, os jardins de
Luxemburgo, etc. Tarde livre ou visita opcional ao Museu
do Louvre, onde se encontra uma maravilhosa coleção
artística, que vai desde as obras primas da antiguidade,
como a Vênus de Milo ou a Vitória de Samotracia até a
revolucionária Pirâmide de aço e vidro, realizada pelo
arquiteto norte-americano de origem chinesa Ieo Ming
Pei, que dá acesso ao Museu e também conheceremos os
apartamentos do Napoleão. Pela noite, oportunidade de
conhecer um dos espetáculos mais simbólicos de Paris, o
cabaré Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, poderá realizar uma
excursão opcional ao Palácio de Versalhes e seus jardins, símbolo da monarquia francesa em seu esplendor e
o modelo para as residências reais em toda Europa. Pela
tarde, em uma nova visita opcional, poderá conhecer, com
nosso guia local, o famoso Bairro Latino, centro da vida
intelectual parisiense e cenário da Revolução de Maio de
68. A continuação, visitaremos o interior da Catedral de
Notre Dame, outro símbolo de Paris e obra prima da arte

MILÃO
SEGUNDA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Tempo livre até a hora indicada do traslado ao aeroporto para pegar um voo com destino a Milão
(voo incluído). Chegada e traslado ao hotel. No seu tempo
livre, sugerimos que descubra a beleza da capital da Lombardia, admirando a grandiosidade dos seus elegantes
edifícios, passando pelas ruas da moda ou saboreando
um delicioso cappuccino em algum dos cafés tradicionais
do ﬁmal do século XIX e começo do século XX, como o
Zucca, o Tavegia ou o Cova. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MILÃO - LAGO DE GARDA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica onde conheceremos
a parte mais destacada da cidade: Castelo Sforzesco, o
Parque Sempione, Vila Dante, Praça Cordussio, Galeria do
Vittorio Emanuele, Praça da Scala, Praça do Duomo com
a catedral, etc. À continuação continuaremos pela costa
sul do Lago da Garda até chegar em Sirmione, um povoado muito famoso por suas águas termais, desde a época
romana e onde se destaca, além de sua beleza natural, as
vistas de tirar o fôlego do Castelo Scaligero, sendo construído em uma posição estratégica e é ligada ao continente por uma língua de terra. Continuação para nosso hotel
na Região do Vêneto. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Logo pela manhã cedinho, realizaremos
um cruzeiro pela Lagoa de Veneza, onde se encontram
as ilhas mais conhecidas do arquipélago: Santo André, o
Lido ou Murano entre outras, para chegar, navegando, ao
coração de Veneza, onde admiraremos a cúpula de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos
Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à Praça de São Marcos. Desembarcaremos e visitaremos uma fábrica do conhecido cristal de Murano e resto do dia livre. Se desejar,
poderá realizar uma excursão opcional onde, além de um
romântico passeio em gôndola por seus canais venezianos, se conhecerá o interior da Basílica de São Marcos
e/ou um passeio com nosso guia local pela chamada “a
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Veneza Escondida”, conhecendo os recantos mais belos
desta cidade. Acomodação na região do Vêneto.
QUINTA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para a cadeia montanhosa dos Apeninos para chegar a Florença. Visita panorâmica: o Duomo
(Catedral) de Santa Maria del Fiore, com sua maravilhosa
cúpula realizada por Brunelleschi , o campanário construído por Giotto, o Batistério com as famosas Portas do Paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Piazza Signoria com o
Palácio Vecchio e seu conjunto de estátuas e chafarizes de
uma grande riqueza artística, etc. Tempo livre para conhecer os famosos mercados ﬂorentinos ou se desejar poderá
realizar uma visita opcional onde poderá conhecer com
maior comodidade e com as explicações de um guia local
experto nos tesouros mais importantes da cidade como o
Davi e as Capelas de Médici, obras primas de Michelangelo. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Saída para Assis e tempo livre para visitar
a Basílica de São Francisco. Continuação a Roma. Visita
panorâmica da parte mais importante da: a Praça de Veneza, a Colina do Capitólio, os Fóruns Imperiais, o Coliseu
(exterior), o Arco de Constantino, etc. A continuação tempo livre ou se desejar, poderá realizar uma visita opcional
da Roma Barroca, onde conheceremos os chafarizes e as
praças mais belas da cidade. Jantar e acomodação.
SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, poderá realizar uma
visita opcional aos Museus Vaticanos, a Capela Sistina (obra prima da pintura universal) e a Basílica de São
Pedro, onde se encontra “a Pietá”. Tarde livre para continuar conhecendo passeando pela cidade, o ou desejar,
poderá aproveitar para realizar uma interessantíssima
excursão opcional onde poderá conhecer o interior do
Coliseu, o “Moisés” de Michelangelo e a Basílica de Santa
Maria Maior. Acomodação.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional onde nos
dirigiremos à região de Campânia, visitando Pompéia e os
magníﬁcos resíduos arqueológicos desta cidade romana,
parada no tempo pela erupção do Vesúvio no ano 79 d.C.
Em seguida, realizaremos uma breve panorâmica de Nápoles, capital da região e cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Por último,
visitaremos a Ilha de Capri, antigo refúgio de imperadores
e ponto de encontro da alta sociedade, com Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (Essa excursão inclui almoço
em Capri). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos
nossos serviços.
FIM DO ITINERARIO ST7106

SEGUNDA-FEIRA: ROMA - PISA - NICE (*)
Café da manhã e saída para Pisa. Continuação até chegar à Costa Azul francesa. Chegada a Nice. Tempo livre
para conhecer a Pérola da Costa Azul com o Passeio dos
Ingleses, a Praça Massena, etc. Excursão opcional ao Principado de Mônaco, para conhecer Montecarlo, com tempo
livre para visitar seu Cassino ou para tomar algo no Café
de Paris, visitaremos também Mônaco, onde poderemos
admirar o palácio da Família Grimaldi e as vistas sobre a
baía desde o mirante. Regresso a Nice e acomodação.
TERÇA-FEIRA: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída atravessando as regiões da Provence e Languedoc. Continuação a Espanha até chegara a Barcelona, sem dúvida, uma das mais belas cidades
espanholas e um dos principais portos da Europa. Visita
da Cidade Condal, onde passearemos por algumas de
suas praças mais conhecidas como a da Catalunha, centro
comercial da cidade, suas típicas ruas como as Ramblas,
o porto, o exterior da Sagrada Família, obra inspiratória
e sem terminar e um dos símbolos da arte moderna tão
representado nesta cidade, etc. Jantar e acomodação.
*Eventualmente
quarta-feira
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visita

podera

realizar-se

na

QUARTA-FEIRA: BARCELONA - MADRI
Café da manhã. Saída para Zaragoza, breve parada com
tempo livre para visitar a Basílica de Nossa Senhora do
Pilar, onde, segundo a lenda, a Virgem apareceu a Santiago Maior e como testemunha de sua visita, deixaria
uma coluna de mármore conhecida popularmente como
“o Pilar”. Continuação para a capital da Espanha, Madri.
Acomodação.
QUINTA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos
nossos serviços.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME

SITUAÇÃO

CAT.

Madri

Rafael Ventas (T)
Cidade
4*
Weare Chamartín (T)
Cidade
4*
Holiday Inn Bernabeu (S)
Cidade
4*
Leonardo Madri Center (S)
Cidade
3*S
Novotel Madri Center (S)
Cidade
4*
Bordeaux Mercure Chateau Chartrons (S) Centro
4*
Ibis Bastide (T)
Cidade
3*
Paris
Ibis Bagnolet (T)
Periferia
3*
Campanile Bagnolet (T)
Periferia
3*
Novotel Paris Est (S)
Periferia
4*
Milão
Hilton Garden Inn (S)
Cidade
4*
Ramada Plaza / NH Concordia (S) Cidade
4*
B&B Sesto San Giovanni (T) Cidade
3*
Ibis Ca Granda (T)
Cidade
3*
Veneza Novotel (S)
Mestre
4*
Holiday Inn (S)
Marguera
4*
Albatros (T)
Mestre
4*
Smart Hotel (T)
Mestre
4*
Florença Villa Gabrielle Dánunzio (S) Cidade
4*
Nil ( S)
Cidade
4*
Novotel (S)
Osmannoro
4*
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Cidade
3*
B&B City Center (T)
Centro
3*
Ibis Firenze Nord (T)
Osmannoro
3*
Roma
Dei Congresi (S)
Cidade
4*
H.Inn Pisana (S)
Cidade
4*
Cristoforo Colombo (T)
Cidade
4*
Nice
Kyriad Centre Port (T)
Centro
3*
Ibis Centre Palais des Congrès (T) Centro
3*
Novotel Nice Centre (S)
Centro
4*
Barcelona Catalonia Sagrada Familia (T) Cidade
3*
Catalonia Park Güell (T)
Cidade
3*
Catalonia Barcelona 505 (S) Cidade
4*
Catalonia Atenas (S)
Cidade
4*
Abba Garden (S)
Espluges de Llobregat 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

FIM DO ITINERÁRIO ST7105
(*) OPCIONAL: RETORNO DE ROMA PARA A ESPANHA EM BARCO
SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis).
· Refeições: Segundo itinerário
Visita com guia local e/ou excursões (Segundo
itinerário)
· Panorâmicas de Madri, Paris e Milão · Cruzeiro pela
Lagoa de Veneza · Panorâmicas de Florença, Roma e
Barcelona
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
(Segundo itinerário)
· Bordeaux · Castillo de Chambord · Valle del Loira · Lago
de Garda · Assis · Pisa · Nice · Zaragoza

(*) Caso de desejar, poderá ir de Roma a Barcelona navegando em um maravilhoso cruzeiro. Ver página 16.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

ITIN.

ST7105
Tentação
Seleção
ST7106
Tentação
Seleção

DIAS

REFEIÇÕES

TEMP. ALTA
01 ABR / 28 OUT

TEMP. BAIXA
04 NOV / 31 MAR

DUPLO

DUPLO

20
20

5
5

2.965
3.350

17
17

4
4

2.505
2.830

SINGLE

SINGLE

Madri - Madri
3.615 2.755 3.405
4.330 3.045 4.025
Madri - Roma
3.045 2.370 2.910
3.645 2.580 3.395
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MADRI, PARIS E GRANDE TOUR LATINO
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ITINERÁRIO

DIAS REFEIÇÕES

PREÇO BASE

ST7111

22

6

3.430 $

ST7112

18

5

2.515 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SÁBADO: BRASIL - MADRI
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
DOMINGO: MADRI
Chegada em Madri, sua porta de entrada a Europa e traslado ao hotel. Resto do dia livre para desfrutar de todos os
cantos desta bela capital, visitar a Praça Mayor ou percorrer suas características “tavernas”. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças de Cibeles,
da Espanha e de Netuno, a Porta do Sol, a Gran Via, a Calle
Mayor, exterior da Praça de Touros de Las Ventas, Calle
Alcalá, Paseos do Prado e da Castelhana, etc. Tarde livre.
Como toque ﬁmal a este dia, à noite você poderá assistir,
opcionalmente, a um show de ﬂamenco onde conheceremos as raízes musicais da arte espanhola. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre para conhecer alguns dos seus
museus e se desejar, poderá realizar uma excursão opcional à Toledo, cuja riqueza cultural vem marcada pela
exemplar convivência que existiu nessa cidade entre as
civilizações cristã, hebraica e muçulmana. Realizaremos
um passeio em ônibus pelo perímetro urbano, a partir do
qual teremos uma visão geral do seu patrimônio artístico
e passearemos pelas suas ruas e praças mais emblemáticas, incluindo a entrada na Catedral, considerada como
uma das melhores obras de arte espanhola. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MADRI - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para terras castelhanas, atravessando o Sistema Central e passando junto ao Desﬁladeiro de
Pancorbo, depois de percorrer o País Basco e a reserva
natural de Las Landas. Chegamos a Bordeaux, a capital
da região francesa de Aquitania, famosa por possuir um
dos portos ﬂuviais mais importantes da Europa e por seus
excelentes vinhos. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS
Café da manhã. Saída para o Vale do Loire, terra de acolhida de Leonardo da Vinci e onde se encontram os mais
famosos castelos renascentistas franceses. Tempo livre
para a visita do mais representativo deles, o Castelo de
Chambord, mandado construir em meados do século XVI
por Francisco I para ser utilizado como pavilhão de caça.
Chegada a Paris. Tour opcional da Paris Iluminada, onde
poderemos descobrir uma cidade considerada como muitos como a mais bela do mundo. Acomodação.

162

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça da Concordia,
uma das mais bonitas do mundo, a Ópera de Garnier, símbolo da França de Napoleão III, os Campos Elíseos, o Arco
do Trinfo, Bairro de St-Germain, os Bulevares, os Inválidos,
a Ponte do Alexandre III, os jardins de Luxemburgo, etc.
Tarde livre ou visita opcional ao Museu do Louvre, e os
apartamentos do Napoleão. Pela noite, oportunidade de
conhecer um dos espetáculos mais simbólicos de Paris, o
cabaré Le Lido. Acomodação.

toso exterior do Palácio dos Doges e a Piazzeta, lugar de
acesso à Praça de São Marcos. (Almoço Opção TI). Resto
do dia livre para passear por esta cidade única, construída
entre 18 ilhotes. Se desejar, poderá realizar uma excursão
opcional onde, além de um romântico passeio em gôndola por seus canais venezianos, se conhecerá o interior da
Basílica de São Marcos e/ou um passeio com nosso guia
local pela chamada “a Veneza Escondida”, conhecendo
os recantos mais belos desta cidade. (Jantar Opção TI) e
acomodação na Região do Vêneto.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional ao Palácio
de Versalhes e seus jardins. Pela tarde, em uma nova visita
opcional, poderá conhecer, com nosso guia local, o famoso Bairro Latino, e o interior da Catedral de Notre Dame.
Por último, poderá conhecer Paris desde outro ponto de
vista, dando um relaxante passeio pelo Bateaux Mouche
pelo rio Sena. Acomodação.

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

DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar algum dos seus museus, conhecer algum dos parques da cidade, passear pelas ruas da moda ou pelos diferentes bairros da capital do
Sena, desde o tradicional bairro Le Marais, onde se encontra a belíssima praça dos Vosgos até o revolucionário
bairro das ﬁnanças La Defense, etc. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: PARIS
MILÃO
Café da manhã. Tempo livre até a hora indicada do traslado ao aeroporto para pegar um voo com destino a Milão
(voo incluído). Chegada e traslado ao hotel. No seu tempo
livre, sugerimos que descubra a beleza da capital da Lombardia, admirando a grandiosidade dos seus elegantes
edifícios, passando pelas ruas da moda ou saboreando
um delicioso cappuccino em algum dos cafés tradicionais
do ﬁmal do século XIX e começo do século XX, como o
Zucca, o Tavegia ou o Cova. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MILÃO - LAGO DE GARDA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica onde conheceremos
a parte mais destacada da cidade: Castelo Sforzesco, o
Parque Sempione, Vila Dante, Praça Cordussio, Galeria do
Vittorio Emanuele, Praça da Scala, Praça do Duomo com
a catedral, etc. À continuação continuaremos pela costa
sul do Lago da Garda até chegar em Sirmione, um povoado muito famoso por suas águas termais, desde a época
romana e onde se destaca, além de sua beleza natural, as
vistas de tirar o fôlego do Castelo Scaligero, sendo construído em uma posição estratégica e é ligada ao continente por uma língua de terra. Continuação para nosso hotel
na Região do Vêneto. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Passeio panorâmico em barco pela Lagoa
de Veneza, onde se encontram as ilhas mais conhecidas
do arquipélago: Santo André, o Lido, o Murano, entre outras, para chegar, navegando, ao coração de Veneza, onde
admiraremos a cúpula de Santa Maria da Saúde, o majes-

SEXTA-FEIRA: FLORENÇA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Duomo (Catedral)
de Santa Maria del Fiore, com sua cúpula realizada por
Brunelleschi e que serviu de modelo a Michelangelo para
realizar a cúpula de São Pedro no Vaticano, o campanário
construído por Giotto, o Batistério com as famosas Portas
do Paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Piazza Signoria
com o Palácio Vecchio, etc. (Almoço Opção TI). Resto do
dia livre para conhecer os famosos mercados ﬂorentinos
ou se desejar poderá realizar uma visita opcional dos Museus Florentinos: o Davi e as Capelas de Médici, obras primas de Michelangelo. Acomodação.
SÁBADO: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Saída para Assis, pátria de São Francisco.
Tempo livre para visitar as Basílicas, com os magníﬁcos
frescos, realizados por Giotto e Cimabue e o túmulo do
santo. Continuação a Roma. Almoço e visita panorâmica
onde, com as explicações do nosso guia local, entraremos na história e principais edifícios da Cidade Eterna.
Passaremos pela beira do Tiber, a Avenida dos Fóruns,
a Praça de Veneza, exterior do Coliseu, o Circo Máximo,
Trastevere, etc. Tempo livre ou visita (Opção TI) da Roma
Barroca, onde conheceremos os chafarizes e as praças
mais emblemáticas da cidade, como a Piazza del Panteón
ou a Piazza Navona, centro intelectual e boêmio da cidade, a Fontana de Trevi, etc. Jantar e acomodação.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo
esta maravilhosa cidade. Se desejar, poderá fazer uma
excursão (Opção TI) onde nos dirigiremos à região de
Campania, visitando Pompéia e os magníﬁcos resíduos
arqueológicos desta cidade romana, parada no tempo
pela erupção do Vesúvio no ano 79 d.C. Breve panorâmica
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de Nápoles, capital da Região, e cujo centro histórico foi
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO e navegaremos para a Ilha de Capri, ponto de encontro da alta
sociedade, como Marina Grande, as falésias, as grutas, etc.
(Almoço Opção TI). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre. Poderá realizar uma visita
(Opção TI) dos Museus Vaticanos, a Basílica de São Pedro
onde se encontra a “Pietá”, a Capela Sistina (obra prima
da pintura universal) e o lugar onde se realiza em conclave
para a escolha do novo Papa. (Almoço Opção TI). Tarde
livre para continuar conhecendo passeando pela cidade
ou visita opcional da Roma Imperial: o Coliseu, o “Moisés”
de Michelangelo e a Basílica de Santa Maria Maior. (Jantar
Opção TI) e acomodação.
TERÇA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.
FIM DO ITINERÁRIO ST7112
TERÇA-FEIRA: ROMA - LUCCA - COSTA AZUL
Café da manhã. Saída para Lucca, cidade natal do Puccini,
compositor de Madame Butterﬂy. Tempo livre para conhecer seu maravilhoso centro histórico que conserva seu
esplendor original desde a Idade Média, com suas muralhas, a Praça do Mercado, a Catedral de São Martinho, etc.
Continuação para a Costa Azul, desfrutando durante nosso passeio das suas belíssimas paisagens da Ligúria e da
Riviera Italiana. Chegada ao hotel. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: COSTA AZUL (NICE - PRINCIPADO DE MÔNACO
- EZE)
Café da manhã. Visita panorâmica de Nice, a Praça Massena, os jardins de Alberto I, a Avenida dos Ingleses, o exterior do Hotel Negresco, a Catedral russa de São Nicolas,
e claro, seu belíssimo centro histórico com o mercado e a
Catedral de Santa Reparata, etc. A continuação, realizaremos um passeio inesquecível por uma das famosíssimas
estradas panorâmicas costeiras, que passam pela Costa
Azul e que nos permitirá desfrutar do encanto das suas
paisagens, povoados e elegantes vilas. Pararemos em
Eze, ponto de encontro da alta sociedade internacional.
Visitaremos a famosíssima fábrica de perfumes Fragonard. Nosso seguinte destino será Mônaco, onde veremos
Montecarlo, com tempo livre para visitar o famoso Café
de Paris e o Cassino. Também visitaremos Mônaco, onde
poderemos admirar o exterior do palácio família Grimaldi,
com fantásticas vistas panorâmicas sobre a baía e o porto
esportivo a Condamina. Retorno ao hotel. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: COSTA AZUL - AVIGNON - BARCELONA
Café da manhã. Saída para a região da Provença, terra
de acolhida de artistas, ﬁlósofos e pensadores livres. Pararemos na cidade mais conhecida: Avignon, residência
do Papa e capital do Cristianismo na Idade Média. Tempo

livre para conhecer as marcas desse grandioso passado,
que dão uma atmosfera única à cidade com o Palácio dos
Papas; a ponte Saint Bénezet conhecido como a “ponte
de Avignon”, famoso no mundo inteiro graças à música;
as muralhas e um conjunto monumental excepcional declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Continuação através da belíssima região francesa do Langedoc
até a Comunidade Autônoma da Catalunha, já em território espanhol, o qual passaremos até sua cidade mais
importante: Barcelona. Tempo livre para desfrutar de uma
das mais belas cidades da Espanha. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: BARCELONA
Café da manhã. Visita panoramica da Cidade Condal,
onde conheceremos algumas das suas pracas mais consagradas como a Catalunha, centro comercial da cidade,
suas tipicas ruas como a Ramblas. Conheceremos Montjuic, muito famoso por ser um marco durante a celebracao dos Jogos Olimpicos de 1992, o porto, o exterior da
Sagrada Familia, etc. Tarde livre ou se desejar, podera
conhecer, opcionalmente, um dos lugares mais bonitos e
emblematicos da Comunidade Autonoma da Catalunha:
O Parque Natural de Montserrat, um lugar magico, onde
se encontra o belissimo santuario dedicado a Virgem de
Montserrat, conhecida popularmente como “A Moreneta”. Um lugar tradicional de peregrinacao desde o seculo
XIII, situado em um entorno tao bonito que devido seu
aspecto aﬁlado e unico de suas rochas, parecem que foram esculpidos. Apos esta visita opcional, retornaremos
a Barcelona para continuar desfrutando desta belissima
cidade. Acomodação.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME

SITUAÇÃO

CAT.

Madri

Rafael Ventas (T)
Cidade
4*
Weare Chamartín (T)
Cidade
4*
Holiday Inn Bernabeu (S)
Cidade
4*
Leonardo Madri Center (S)
Cidade
3*S
Novotel Madri Center (S)
Cidade
4*
4*
Bordeaux Mercure Chateau Chartrons (S) Centro
Ibis Bastide (T)
Cidade
3*
Paris
Ibis Bagnolet (T)
Periferia
3*
Campanile Bagnolet (T)
Periferia
3*
Novotel Paris Est (S)
Periferia
4*
Milão
Hilton Garden Inn (S)
Cidade
4*
Ramada Plaza / NH Concordia (S) Cidade
4*
B&B Sesto San Giovanni (T) Cidade
3*
Ibis Ca Granda (T)
Cidade
3*
Veneza Smart Hotel / Holiday Inn (S) Mestre
4*
Crystal (S) / Villa Vicini (T)
Preganziol
4*
Albatros (T)
Mestre
4*
Florença Novotel (S)
Osmannoro
4*
The Gate (S)
S. Fiorentino
4*
Ibis Firenze Nord (T)
Osmannoro
3*
First (T)
Calenzano
4*
Roma
Dei Congressi (S)
Cidade
4*
Holiday inn Pisana (S)
Cidade
4*
Cristoforo Colombo(T)
Cidade
4*
Barcelo Aran Park (T)
Cidade
4*
Costa Azul Novotel Nice Centre / Hipark Nice
4*
Eden and Spa Hotel
Cannes
4*
Barcelona Tryp Apolo / Catalonia Atenas Cidade
4*
Espluges de Llobregat 4*
Abba Garden
Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

SÁBADO: BARCELONA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.
FIM DO ITINERÁRIO ST7111

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis).
· Refeições: Segundo itinerário
Visita com guia local e/ou excursões (Segundo
itinerário)
· Panorâmicas de Madri, Paris e Milão · Cruzeiro pela
Lagoa de Veneza · Panorâmicas de Florença, Roma, Nice
e Barcelona
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
(Segundo itinerário)
· Bordeaux · Castillo de Chambord · Valle del Loira ·
Lago de Garda · Padua · Assis · Pisa · Lucca · Mônaco e
Montecarlo · Avignón

OPÇÃO TUDO INCLUIDO
Estes itinerários podem ser realizados na versão TUDO INCLUÍDO. Se somará as refeições e visitas base do itinerário
as que estão indicadas como (Opção TI). Nesta versão, o
programa oferece um total 13 refeições (ST7111) e 12 refeições (It.ST7112) as seguintes visitas:
* Roma Barroca * Basílica de São Pedro e Museus Vaticanos.
* Nápoles, Capri e Pompéia
Por um suplemento sobre o preço de: 435 $.
PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA 06 MAI / 09 SET

SALIDAS QUINCENALES
ITIN.

ST7111
Tentação
Seleção

ITIN.

ST7112
Tentação
Seleção

DIAS

22
22

DIAS

18
18

REFEIÇÕES

6
6

REFEIÇÕES

5
5

DUPLO

SINGLE

Madri - Barcelona
3.430
4.155
3.745
4.830
TEMP. ALTA
01 ABR / 28 OUT

TEMP. BAIXA
04 NOV / 31 MAR

DUPLO

SINGLE

DUPLO

SINGLE

2.695
2.995

Madri - Roma
3.270 2.515
3.865 2.725

3.090
3.595
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DIAS REFEIÇÕES

ravilhosa obra da arte gótica italiana, cujo interior, além
das suas excelentes obras escultóricas, se encontram os
vestígios do santo. Continuação ao hotel. Jantar e acomodação na região do Vêneto.

PREÇO BASE

ST7114

18

4

2.255 $

ST7115

13

3

1.635 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
QUARTA-FEIRA: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris e traslado ao hotel. Tempo livre para
um primeiro contato com a elegante capital francesa. Se
você desejar, poderá realizar um Tour opcional de Paris
Iluminada, onde poderemos conﬁrmar o porquê está
considerada por muitos pela cidade mais bela do mundo.
Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça da Concordia,
uma das mais bonitas do mundo, a Ópera de Garnier, símbolo da França de Napoleão III, os Campos Elíseos, o Arco
do Trinfo, Bairro de St-Germain, os Bulevares, os Inválidos,
a Ponte do Alexandre III, os jardins de Luxemburgo, etc.
Tarde livre ou visita opcional ao Museu do Louvre, antiga residência real e hoje em dia um dos maiores museus
do mundo, junto com o Hermitage em São Petersburgo,
o Metropolitan em Nova Iorque ou o Prado em Madri, e
onde se encontra uma maravilhosa coleção artística, que
vai desde as obras primas da antiguidade, como a Vênus
de Milo ou a Vitória de Samotracia até a revolucionária
Pirâmide de aço e vidro, realizada pelo arquiteto norteamericano de origem chinesa Ieo Ming Pei, que dá acesso
ao Museu e também conheceremos os apartamentos do
Napoleão. Pela noite, oportunidade de conhecer um dos
espetáculos mais simbólicos de Paris, o cabaré Le Lido.
Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, poderá realizar uma
excursão opcional ao Palácio de Versalhes e seus jardins,
que mesmo que foi começado por Luis XIII, quem quis
criar um palácio jamais visto foi Luis XIV, que embelezou e ampliou o edifício primitivo, mandando construir,
entre outras salas, a Galeria dos Espelhos, sem dúvida a
sala mais impressionante e que serviu, por exemplo, para
a assinatura do Tratado de Versalhes. Destacam, assim
mesmo, a Capela Real, os salões da Paz e da Guerra. Foi
símbolo da monarquia francesa em seu esplendor e o modelo para as residências reais em toda Europa. Pela tarde,
em uma nova visita opcional, poderá conhecer, com nosso
guia local, o famoso Bairro Latino, centro da vida intelectual parisiense e cenário da Revolução de Maio de 68. A
continuação, visitaremos o interior da Catedral de Notre
Dame, obra prima da arte gótica francesa, lugar de coroação dos reis e imperadores e que serviu de inspiração
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para grandes obras literárias como “O Corcunda de Notre
Dame”, de Victor Hugo. Por último, poderá conhecer Paris
desde outro ponto de vista, dando um relaxante passeio
pelo Bateaux Mouche pelo rio Sena. Acomodação.
DOMINGO: PARIS - CRUZEIRO RENO - FRANKFURT
Café da manhã. Saída, através da região da ChampagneArdenne, cuja capital Reims, eram coroados os reis da
França. Chegaremos a Alemanha e realizaremos um agradável cruzeiro pelo Rio Reno, contemplando povoados,
vinheiras e castelos característicos da região de Renania,
onde nos encontramos. Desembarque e continuação para
Frankfurt, capital ﬁmanceira da Alemanha, que durante
dois séculos foi lugar de coroação dos imperadores do
Sacro Império Romano Germânico. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ROTA ROMÂNTICA - INNSBRUCK
Café da manhã. Saída para a Rota Romântica, onde conheceremos Rothenburg-ob-der-Tauber. Tempo livre para
conhecer um dos conjuntos artísticos medievais melhor
conservado de toda Alemanha, que convida ao passeio
por suas empinadas ruas com edifícios de estrutura de
madeira, nos lembrando do seu antigo esplendor. Devido
a sua aparência medieval, Rothenburg apareceu em várias
produções de ﬁlmes de desenhos animados de Pinóquio
de Walt Disney. Continuação a Innsbruck, um lugar ideal
para os amantes da natureza e da prática do esqui, sendo
nessa cidade celebrado por duas ocasiões os Jogos Olímpicos de Inverno. Assistência opcional a um típico espetáculo tirolês. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: INNSBRUCK - PADUA - VENEZA
Café da manhã. Manhã livre ou se você desejar poderá
realizar uma visita panorâmica opcional: a Maria-Theressian Strasse, a Coluna de Santa Ana, o Telhadinho de Ouro,
a Pintura Circular. para Pádua para conhecer a Basílica de
Santo Antonio, construída entre os séculos XIII e XIV, ma-

QUARTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Logo pela manhã cedinho, realizaremos
um cruzeiro pela Lagoa de Veneza, onde se encontram
as ilhas mais conhecidas do arquipélago: Santo André, o
Lido ou Murano entre outras, para chegar, navegando, ao
coração de Veneza, onde admiraremos a cúpula de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos
Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à Praça de São Marcos. Desembarcaremos e visitaremos uma fábrica do conhecido cristal de Murano e resto do dia livre. Se desejar,
poderá realizar uma excursão opcional onde, além de um
romântico passeio em gôndola por seus canais venezianos, se conhecerá o interior da Basílica de São Marcos
e/ou um passeio com nosso guia local pela chamada “a
Veneza Escondida”, conhecendo os recantos mais belos
desta cidade. Acomodação na região do Vêneto.
QUINTA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para a cadeia montanhosa dos Apeninos para chegar a Florença. Visita panorâmica: o Duomo
(Catedral) de Santa Maria del Fiore, com sua maravilhosa
cúpula realizada por Brunelleschi e que serviu de modelo a Michelangelo para realizar a cúpula de São Pedro no
Vaticano, o campanário construído por Giotto, o Batistério
com as famosas Portas do Paraíso de Ghiberti, a Ponte
Vecchio, a Piazza Signoria com o Palácio Vecchio e seu
conjunto de estátuas e chafarizes de uma grande riqueza
artística, etc. Tempo livre para conhecer os famosos mercados ﬂorentinos ou se desejar poderá realizar uma visita
opcional onde poderá conhecer com maior comodidade e
com as explicações de um guia local experto nos tesouros
mais importantes da cidade como o Davi e as Capelas de
Médici, obras primas de Michelangelo. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Saída para Assis e tempo livre para visitar
a Basílica de São Francisco. Continuação a Roma. Visita
panorâmica da: a Praça de Veneza, a Colina do Capitólio,
os Fóruns Imperiais, o Coliseu (exterior), o Arco de Constantino, etc. A continuação tempo livre ou se desejar, poderá realizar uma visita opcional da Roma Barroca, onde
conheceremos os chafarizes e as praças mais belas da
cidade. Jantar e acomodação.
SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Dia livre para continuar visitando a capital
da Itália. Poderá realizar uma visita opcional aos Museus
Vaticanos, a Capela Sistina (obra prima da pintura universal) e a Basílica de São Pedro, onde se encontra “a Pietá”.
Tarde livre para continuar conhecendo passeando pela
cidade, o ou desejar, poderá aproveitar para realizar uma
interessantíssima excursão opcional onde poderá conhecer o interior do Coliseu, o “Moisés” de Michelangelo e a
Basílica de Santa Maria Maior. Acomodação.

ITÁLIA

ST7115

ST7114

EUROPA CLÁSSICA
ALEMANHA

COMEÇO
AMBOS ITIN.

1 Frankfurt
3 Paris

AUSTRIA

Innsbruck 1
FRANÇA

2 Veneza

ITÁLIA
1 Nice

1 Florença

ESPANHA

3 Roma

1 Barcelona

Madri 3

FIM
ITIN. ST7115

FIM
ITIN. ST7114

PRA
PRAÇA
RA
AÇA DA
DA CON
O CÓR
CÓ
ÓRDIA
A · PA
AR
A
RIS

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de realizar uma
excursão opcional onde nos dirigiremos à região de
Campania, visitando Pompéia e os magníﬁcos resíduos
arqueológicos desta cidade romana, parada no tempo
pela erupção do Vesúvio no ano 79 d.C. Em seguida, realizaremos uma breve panorâmica de Nápoles, capital da
região e cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO. Por último, visitaremos a Ilha
de Capri, antigo refúgio de imperadores e ponto de encontro da alta sociedade, com Marina Grande, as falésias,
as grutas, etc. (Essa excursão inclui almoço em Capri).
Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos
nossos serviços.
FIM DO ITINERÁRIO ST7115
SEGUNDA-FEIRA: ROMA - PISA - NICE (*)
Café da manhã e saída através das regiões do Lazio e Toscana até a Linguria com parada em Pisa. Continuação pela
Riviera Italiana com povoados tão belos como São Remo
até chegar à Costa Azul francesa. Chegada a Nice. Tempo
livre para conhecer a chamada Pérola da Costa Azul com
o Passeio dos Ingleses, a Praça Massena, etc. Possibilidade
de realizar uma incomparável excursão opcional ao Principado de Mônaco, para conhecer Montecarlo, com tempo
livre para visitar seu famosíssimo Cassino ou para tomar
algo no Café de Paris, visitaremos também Mônaco, onde
poderemos admirar o palácio da Família Grimaldi e umas
fantásticas vistas sobre a baía desde o mirante. Regresso
a Nice e acomodação.

“o Pilar”. Continuação para a capital da Espanha, Madri.
Acomodação.
QUINTA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica da capital do Reino da
Espanha, cidade cheia de contrastes, onde conheceremos,
junto ao nosso guia local, as Praças de Cibeles, de Espanha e de Netuno, a Puerta del Sol e a Gran Via, a Calle Mayor, o exterior da Praça de Toros de Ventas, a Calle Alcalá,
o Passeio del Prado, o Passeio de la Castellana, etc. Tarde
livre para explorar as numerosas zonas comerciais da cidade ou descansar em algumas das inúmeras “terrazas”
espalhadas pela cidade, desfrutando da animação das
ruas de Madri. Como toque ﬁmal a este dia, à noite você
poderá assistir, opcionalmente, a um show de ﬂamenco
onde conheceremos as raízes musicais da arte espanhola.
Acomodação.
SEXTA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre para conhecer alguns dos seus
museus ou, se desejar, poderá realizar uma excursão opcional à Toledo, cuja riqueza cultural vêm marcada pela
exemplar convivência que existiu nessa cidade entre as civilizações cristã, hebraica e muçulmana. Realizaremos um
passeio em ônibus pelo perímetro urbano, a partir do qual
teremos uma visão geral do seu patrimônio artístico e
passearemos pelas suas ruas e praças mais emblemáticas,
incluindo a entrada na Catedral, considerada como uma
das obras primas a arte espanhola. Acomodação.
SÁBADO: MADRI
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos
nossos serviços.
FIM DO ITINERÁRIO ST7114

TERÇA-FEIRA: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída atravessando as regiões da Provence e Languedoc. Continuação a Espanha, passando em
primeiro lugar pela Comunidade Autônoma da Catalunha até chegara a Barcelona, sem dúvida, uma das mais
belas cidades espanholas e um dos principais portos da
Europa. Visita da Cidade Condal, onde passearemos por
algumas de suas praças mais conhecidas como a da
Catalunha, centro comercial da cidade, suas típicas ruas
como as Ramblas, o porto, o exterior da Sagrada Família,
obra inspiratória e sem terminar e um dos símbolos da
arte moderna tão representado nesta cidade, etc. Jantar
e acomodação.
*Eventualmente
quarta-feira

essa

visita

podera

realizar-se

na

QUARTA-FEIRA: BARCELONA - MADRI
Café da manhã. Saída para Zaragoza, breve parada com
tempo livre para visitar a Basílica de Nossa Senhora do
Pilar, onde, segundo a lenda, a Virgem apareceu a Santiago Maior e como testemunha de sua visita, deixaria
uma coluna de mármore conhecida popularmente como

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME

SITUAÇÃO

CAT.

Paris

Novotel Paris Est (S)
Periferia
4*
Mercure Ivry Quay de Seine (S) Periferia
4*
Ibis Styles Mairie de Montreuil (T) Periferia
3*
Ibis Bagnolet (T)
Periferia
3*
Frankfurt Leonardo Royal Frankfurt (S) Cidade
4*
Mercure Residenz (T)
Cidade
4*
Innsbruck Alpinpark (T) / Alphotel (S)
Cidade
4*
Grauer Bär (S)
Centro
4*
Veneza Novotel (S)
Mestre
4*
Holiday Inn (S)
Marguera
4*
Albatros (T)
Mestre
4*
Smart Hotel (T)
Mestre
4*
Florença Villa Gabrielle Dánunzio (S)
Cidade
4*
Nil (S)
Cidade
4*
Novotel (S)
Osmannoro
4*
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Cidade
3*
B&B City Center (T)
Centro
3*
Ibis Firenze Nord (T)
Osmannoro
3*
Roma Dei Congresi (S)
Cidade
4*
H.Inn Pisana (S)
Cidade
4*
Cristoforo Colombo (T)
Cidade
4*
Barceló Aran Park (T)
Cidade
4*
Nice
Kyriad Centre Port (T)
Centro
3*
Ibis Centre Palais des Congrès (T) Centro
3*
Novotel Nice Centre (S)
Centro
4*
Barcelona Catalonia Sagrada Familia (T) Cidade
3*
Catalonia Park Güell (T)
Cidade
3*
Catalonia Barcelona 505 (S) Cidade
4*
Catalonia Atenas (S)
Cidade
4*
Abba Garden (S)
Espluges de Llobregat 4*
Madri Rafael Ventas (T)
Cidade
4*
Weare Chamartín (T)
Cidade
4*
Novotel Madri Center (S)
Cidade
4*
Holiday Inn Bernabeu (S)
Cidade
4*
Leonardo Madri Center (S)
Cidade
3*S
Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis).
· Refeições: Segundo itinerário

(*) OPCIONAL: RETORNO DE ROMA PARA A ESPANHA EM BARCO
(*) Caso de desejar, poderá ir de Roma a Barcelona navegando em um maravilhoso cruzeiro. Ver página 16.

Visita com guia local e/ou excursões (Segundo
itinerário)
· Panorâmicas de Paris · Crucero por el Rhin · Cruzeiro
pela Lagoa de Veneza · Panorâmicas de Florença, Roma,
Barcelona e Madri

ITIN.

Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
(Segundo itinerário)
· Région de la Champagne - Ardennes · Valle Del Rhin
· Frankfurt · Rothenburg - ob der Tauber · Innsbruck ·
Padua · Assis · Pisa · Nice · Zaragoza

ST7114
Tentação
Seleção
ST7115
Tentação
Seleção

PREÇOS EM USD POR PESSOA

DIAS

REFEIÇÕES

TEMP. ALTA
05 ABR / 25 OUT

TEMP. BAIXA
01 NOV / 28 MAR

DUPLO

DUPLO

18
18

4
4

2.445
2.780

13
13

3
3

1.740
1.975

SINGLE

Paris - Madri
3.020 2.255
3.650 2.540
Paris - Roma
2.140 1.635
2.575 1.780

SINGLE

2.830
3.410
2.035
2.380
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DIAS REFEIÇÕES
20

4

poderá realizar uma excursão opcional onde, além de um
romântico passeio em gôndola por seus canais venezianos, se conhecerá o interior da Basílica de São Marcos
e/ou um passeio com nosso guia local pela chamada “a
Veneza Escondida”, conhecendo os recantos mais belos
desta cidade. Acomodação na região do Vêneto.

PREÇO BASE

2.885 $

QUARTA-FEIRA: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris e traslado ao hotel. Tempo livre para um
primeiro contato com a elegante capital francesa. Se você
desejar, poderá realizar um Tour opcional de Paris Iluminada, onde poderemos conﬁrmar o porquê está considerada
por muitos pela cidade mais bela do mundo. Conheceremos alguns dos seus lugares emblemáticos: a Ilê de Cité,
o lugar onde nasceu Paris, a Ilha de São Luis, a animação
noturna dos Campos Elíseos, a Torre Eiffel, com sua fascinante iluminação, as ruas onde se encontram os grandes
da moda, o Rio Sena, etc. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça da Concordia,
uma das mais bonitas do mundo, a Ópera de Garnier, os
Campos Elíseos, o Arco do Trinfo, Bairro de St-Germain,
os Bulevares, os Inválidos, a Ponte do Alexandre III, os jardins de Luxemburgo, etc. Tarde livre ou visita opcional ao
Museu do Louvre, e os apartamentos do Napoleão. Pela
noite, oportunidade de conhecer um dos espetáculos
mais simbólicos de Paris, o cabaré Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, poderá realizar uma
excursão opcional ao Palácio de Versalhes e seus jardins,
que mesmo que foi começado por Luis XIII, quem quis
criar um palácio jamais visto foi Luis XIV, que embelezou
e ampliou o edifício primitivo, mandando construir, entre
outras salas, a Galeria dos Espelhos, sem dúvida a sala
mais impressionante e que serviu, por exemplo, para a assinatura do Tratado de Versalhes. Pela tarde, em uma nova
visita opcional, poderá conhecer, com nosso guia local, o
famoso Bairro Latino, centro da vida intelectual parisiense
e cenário da Revolução de Maio de 68. A continuação, visitaremos o interior da Catedral de Notre Dame, obra prima
da arte gótica francesa, lugar de coroação dos reis e imperadores e que serviu de inspiração para grandes obras literárias como “O Corcunda de Notre Dame”, de Victor Hugo.
Por último, poderá conhecer Paris desde outro ponto de
vista, dando um relaxante passeio pelo Bateaux Mouche
pelo rio Sena. Acomodação.
DOMINGO: PARIS - CRUZEIRO RENO - FRANKFURT
Café da manhã. Saída, através da região da ChampagneArdenne, cuja capital Reims, eram coroados os reis da
França. Chegaremos a Alemanha e realizaremos um agradável cruzeiro pelo Rio Reno, contemplando povoados,
vinheiras e castelos característicos da região de Renania,
onde nos encontramos. Desembarque e continuação para
Frankfurt, capital ﬁmanceira da Alemanha, que durante
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dois séculos foi lugar de coroação dos imperadores do Sacro Império Romano Germânico. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ROTA ROMÂNTICA - INNSBRUCK
Café da manhã. Saída para a Rota Romântica, onde conheceremos um dos seus lindos povoados: Rothenburgob-der-Tauber. Tempo livre para conhecer um dos conjuntos artísticos medievais melhor conservado de toda
Alemanha, rodeada de muralhas e que convida ao passeio
por suas empinadas ruas com edifícios de estrutura de
madeira, nos lembrando do seu antigo esplendor. Devido
a sua aparência medieval, Rothenburg apareceu em várias
produções de ﬁlmes de desenhos animados de Pinóquio
de Walt Disney. Continuação a Innsbruck, um lugar ideal
para os amantes da natureza e da prática do esqui, sendo
nessa cidade celebrado por duas ocasiões os Jogos Olímpicos de Inverno. Assistência opcional a um típico espetáculo tirolês. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: INNSBRUCK - PADUA - VENEZA
Café da manhã. Manhã livre ou se você desejar poderá
realizar uma visita panorâmica opcional: a Maria-Theressian Strasse, a Coluna de Santa Ana, o Telhadinho de Ouro,
a Pintura Circular. para Pádua para conhecer a Basílica de
Santo Antonio, construída entre os séculos XIII e XIV, maravilhosa obra da arte gótica italiana, cujo interior, além
das suas excelentes obras escultóricas, se encontram os
vestígios do santo. Continuação ao hotel. Jantar e acomodação na região do Vêneto.
QUARTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Logo pela manhã cedinho, realizaremos
um cruzeiro pela Lagoa de Veneza, onde se encontram
as ilhas mais conhecidas do arquipélago: Santo André, o
Lido ou Murano entre outras, para chegar, navegando, ao
coração de Veneza, onde admiraremos a cúpula de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos
Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à Praça de São Marcos. Desembarcaremos e visitaremos uma fábrica do conhecido cristal de Murano e resto do dia livre. Se desejar,

QUINTA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para a cadeia montanhosa dos Apeninos para chegar a Florença. Visita panorâmica: o Duomo
(Catedral) de Santa Maria del Fiore, com sua maravilhosa
cúpula realizada por Brunelleschi e que serviu de modelo a Michelangelo para realizar a cúpula de São Pedro no
Vaticano, o campanário construído por Giotto, o Batistério
com as famosas Portas do Paraíso de Ghiberti, a Ponte
Vecchio, a Piazza Signoria com o Palácio Vecchio e seu
conjunto de estátuas e chafarizes de uma grande riqueza
artística, etc. Tempo livre para conhecer os famosos mercados ﬂorentinos ou se desejar poderá realizar uma visita
opcional onde poderá conhecer com maior comodidade e
com as explicações de um guia local experto nos tesouros
mais importantes da cidade como o Davi e as Capelas de
Médici, obras primas de Michelangelo. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Saída para Assis e tempo livre para visitar
a Basílica de São Francisco. Continuação a Roma. Visita
panorâmica da parte mais importante da: a Praça de Veneza, a Colina do Capitólio, os Fóruns Imperiais, o Coliseu
(exterior), o Arco de Constantino, etc. A continuação tempo livre ou se desejar, poderá realizar uma visita opcional
da Roma Barroca, onde conheceremos os chafarizes e as
praças mais belas da cidade. Jantar e acomodação.
SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Dia livre para continuar visitando os inúmeros tesouros da capital da Itália. Poderá realizar uma visita opcional aos Museus Vaticanos, a Capela Sistina (obra
prima da pintura universal) e a Basílica de São Pedro,
onde se encontra “a Pietá”. Tarde livre para continuar
conhecendo passeando pela cidade, o ou desejar, poderá
aproveitar para realizar uma interessantíssima excursão
opcional onde poderá conhecer o interior do Coliseu,
o “Moisés” de Michelangelo e a Basílica de Santa Maria
Maior. Acomodação.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de realizar uma
excursão opcional onde nos dirigiremos à região de
Campania, visitando Pompéia e os magníﬁcos resíduos
arqueológicos desta cidade romana, parada no tempo
pela erupção do Vesúvio no ano 79 d.C. Em seguida, realizaremos uma breve panorâmica de Nápoles, capital da
região e cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO. Por último, visitaremos a Ilha
de Capri, antigo refúgio de imperadores e ponto de encontro da alta sociedade, com Marina Grande, as falésias,
as grutas, etc. (Essa excursão inclui almoço em Capri).
Acomodação.
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SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo
essa maravilhosa cidade das famosas sete colinas históricas que é um museu ao ar livre, repleta de esculturas e
lindos chafarizes em suas encantadoras praças e onde
se encontra alguns dos monumentos mais famosos do
mundo. Aproveite para visitar as inúmeras igrejas da
cidade, autênticas obras de arte ou para mergulhar na
vida cotidiana conhecendo seus pitorescos bairros, como
o típico Trastevere. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ROMA - LUCCA - COSTA AZUL
Café da manhã. Saída para Lucca, cidade natal do Puccini,
compositor de Madame Butterﬂy. Tempo livre para conhecer seu maravilhoso centro histórico que conserva seu
esplendor original desde a Idade Média, com suas muralhas, a Praça do Mercado, a Catedral de São Martinho, etc.
Continuação para a Costa Azul, desfrutando durante nosso passeio das suas belíssimas paisagens da Ligúria e da
Riviera Italiana. Chegada ao hotel. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: COSTA AZUL (NICE - PRINCIPADO DE MÔNACO
- EZE)
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e monumentos mais destacados de Nice, a Praça Massena, os jardins de Alberto I, a Avenida dos Ingleses, , o exterior do
Hotel Negresco monumento artístico construído em 1912
e por onde passaram muitos nobres e reis de toda Europa,
a Catedral russa de São Nicolas construção inspirada na
Catedral de São Basílio da Praça Vermelha de Moscou e
claro, seu belíssimo centro histórico com o mercado e a
Catedral de Santa Reparata, etc. A continuação, realizaremos um passeio inesquecível por uma das famosíssimas
estradas panorâmicas costeiras, que passam pela Costa
Azul e que nos permitirá desfrutar do encanto das suas
paisagens, povoados e elegantes vilas. Pararemos em Eze,
ponto de encontro da alta sociedade internacional, dos
reis e cenário de numerosos ﬁlmes, como por exemplo
o famoso “Ladrão de Casaca”, do Alfred Hitchcock, que
supôs a chegada da Grace Kelly ao Principado de Mônaco.
Visitaremos a famosíssima fábrica de perfumes Fragonard. Nosso seguinte destino será Mônaco, onde veremos
Montecarlo, com tempo livre para visitar o famoso Café de
Paris e o Cassino, obra prima do estilo Napoleão III, construído pelo famoso arquiteto francês Charles Garnier, que
também realizou a Ópera de Paris. Também visitaremos
Mônaco, onde poderemos admirar o exterior do palácio
família Grimaldi, com fantásticas vistas panorâmicas sobre
a baía e o porto esportivo a Condamina. Retorno ao hotel.
Acomodação.
QUINTA-FEIRA: COSTA AZUL - AVIGNON - BARCELONA
Café da manhã. Saída para a região da Provença, terra
de acolhida de artistas, ﬁlósofos e pensadores livres. Pararemos na cidade mais conhecida: Avignon, residência
do Papa e capital do Cristianismo na Idade Média. Tempo
livre para conhecer as marcas desse grandioso passado,
que dão uma atmosfera única à cidade com o Palácio dos
Papas; a ponte Saint Bénezet conhecido como a “ponte

de Avignon”, famoso no mundo inteiro graças à música;
as muralhas e um conjunto monumental excepcional declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Continuação através da belíssima região francesa do Langedoc
até a Comunidade Autônoma da Catalunha, já em território espanhol, o qual passaremos até sua cidade mais
importante: Barcelona. Tempo livre para desfrutar de uma
das mais belas cidades da Espanha. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: BARCELONA
Café da manhã. Visita panoramica da Cidade Condal,
onde conheceremos algumas das suas pracas mais consagradas como a Catalunha, centro comercial da cidade,
suas tipicas ruas como a Ramblas. Conheceremos Montjuic, muito famoso por ser um marco durante a celebracao dos Jogos Olimpicos de 1992, o porto, o exterior da
Sagrada Familia, etc. Tarde livre ou se desejar, podera
conhecer, opcionalmente, um dos lugares mais bonitos e
emblematicos da Comunidade Autonoma da Catalunha:
O Parque Natural de Montserrat, um lugar magico, onde
se encontra o belissimo santuario dedicado a Virgem de
Montserrat, conhecida popularmente como “A Moreneta”. Um lugar tradicional de peregrinacao desde o seculo
XIII, situado em um entorno tao bonito que devido seu
aspecto aﬁlado e unico de suas rochas, parecem que foram esculpidos. Apos esta visita opcional, retornaremos
a Barcelona para continuar desfrutando desta belissima
cidade. Acomodação.
SÁBADO: BARCELONA - MADRI (*)
Café da manhã. Saída em direção Madri. Chegada na
capital espanhola, uma das cidades mais alegres e cosmopolitas da Europa. Restante do dia livre para desfrutar
dos muitos lugares desta cidade, como a Plaza Mayor ou
passear por suas características “tavernas”. Acomodação.
(*) Se o grupo é igual ou inferior a 10 pessoas, este trajeto
se realizará em van ou trem, incluindo sempre o traslado
entre hotel e a estação de trem (e vice-versa).
DOMINGO: MADRI
Café da manhã. Pela manhã, realizaremos a visita panorâmica da capital do Reino da Espanha, cidade cheia
de contrastes onde, juntamente com nosso guia local,
conheceremos as Praças Cibeles, Espanha e Netuno, a
Porta do Sol, a Gran Via, a Calle Mayor, exterior da Praça
de Touros de Las Ventas, a Calle Alcalá, Passeio do Prado
e da Castellana. Tarde livre ou, se desejar, poderá realizar
uma excursão opcional para Toledo, onde realizaremos
uma completa visita panorâmica, passeando por suas ruas
medievais e conheceremos sua catedral gótica do século
XIII. Pela noite, poderá assistir, opcionalmente, a um espetáculo de Flamenco, para conhecer as raízes musicais da
arte espanhola. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim
dos nossos serviços.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis).
· Refeições: 4
Visita com guia local e/ou excursões
· Panorâmica de Paris · Crucero por el Rhin · Cruzeiro
pela Lagoa de Veneza · Panorâmicas de Florença, Roma,
Nice, Barcelona e Madri
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
· Région de la Champagne - Ardennes · Valle Del Rhin
· Frankfurt · Rothenburg - ob der Tauber · Innsbruck ·
Padua · Assis · Lucca · Mônaco e Montecarlo · Avignón

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME
Paris

Frankfurt
Innsbruck
Veneza

Florença

Roma

Costa Azul
Barcelona
Madri

SITUAÇÃO

CAT.

Novotel Paris Est (S)
Periferia
4*
Mercure Ivry Quay de Seine (S) Periferia
4*
Ibis Styles Mairie de Montreuil (T) Periferia
3*
Ibis Bagnolet (T)
Periferia
3*
Leonardo Royal Frankfurt (S) Cidade
4*
Mercure Residenz (T)
Cidade
4*
Alpinpark (T) / Alphotel (S) Cidade
4*
Grauer Bär (S)
Centro
4*
Novotel (S)
Mestre
4*
Holiday Inn (S)
Marguera
4*
Albatros (T) / Smart Hotel (T) Mestre
4*
Villa Gabrielle Dánunzio (S)
Cidade
4*
Nil ( S)
Cidade
4*
Novotel (S)
Osmannoro
4*
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Cidade
3*
B&B City Center (T)
Centro
3*
Ibis Firenze Nord (T)
Osmannoro
3*
Dei Congresi (S)
Cidade
4*
H.Inn Pisana (S)
Cidade
4*
Cristoforo Colombo (T)
Cidade
4*
Barceló Aran Park (T)
Cidade
4*
Novotel Nice Centre / Hipark Nice
4*
Eden and Spa Hotel
Cannes
4*
Tryp Apolo / Catalonia Atenas Cidade
4*
Espluges de Llobregat 4*
Abba Garden
Leonardo H. Madri City Center (S) Centro
3*S
Nh Ribera de Manzanares (S) Cidade
4*
T3 Tirol (T)
Cidade
3*
Santos Praga (T)
Cidade
4*

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA 10 MAI / 13 SET

SALIDAS QUINCENALES
ITIN.

ST7116
Tentação
Seleção

DIAS

20
20

REFEIÇÕES

4
4

DUPLO

SINGLE

Paris - Madri
2.885
3.535
3.130
4.110
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ITINERÁRIO

DIAS REFEIÇÕES

PREÇO BASE

ST7117

15

4

1.820 $

ST7118

10

3

1.195 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SABADO: BRASIL - FRANKFURT
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
DOMINGO-FEIRA: FRANKFURT
Chegada em Frankfurt e traslado ao hotel. Tempo livre
para conhecer a capital ﬁmanceira da Alemanha, sede do
Banco Central da U.E., que durante dois séculos foi o lugar
de coroação dos imperadores do Sacro Império Romano
Germânico. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ROTA ROMÂNTICA - INNSBRUCK
Café da manhã. Saída para a Rota Romântica, onde conheceremos um dos seus lindos povoados: Rothenburgob-der-Tauber. Tempo livre para conhecer um dos conjuntos artísticos medievais melhor conservado de toda
Alemanha, rodeada de muralhas e que convida ao passeio
por suas empinadas ruas com edifícios de estrutura de
madeira, nos lembrando do seu antigo esplendor. Devido
a sua aparência medieval, Rothenburg apareceu em várias
produções de ﬁlmes de desenhos animados de Pinóquio
de Walt Disney. Continuação a Innsbruck, um lugar ideal
para os amantes da natureza e da prática do esqui, sendo
nessa cidade celebrado por duas ocasiões os Jogos Olímpicos de Inverno. Assistência opcional a um típico espetáculo tirolês. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: INNSBRUCK - PADUA - VENEZA
Café da manhã. Manhã livre ou, se desejar, visita panorâmica opcional: a Maria-Theressian Strasse, a Coluna de
Santa Ana, o Telhadinho de Ouro, a Pintura Circular. Saída
para Pádua para conhecer a Basílica de Santo Antonio,
construída entre os séculos XIII e XIV, obra da arte gótica
italiana, cujo interior, além das suas obras escultóricas, se
encontram os vestígios do santo. Continuação ao hotel.
Jantar e acomodação na região do Vêneto.
QUARTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Logo pela manhã cedinho, realizaremos
um cruzeiro pela Lagoa de Veneza, onde se encontram
as ilhas mais conhecidas do arquipélago: Santo André, o
Lido ou Murano entre outras, para chegar, navegando, ao
coração de Veneza, onde admiraremos a cúpula de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos
Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à Praça de São Marcos. Desembarcaremos e visitaremos uma fábrica do conhecido cristal de Murano e resto do dia livre. Se desejar,
poderá realizar uma excursão opcional onde, além de um
romântico passeio em gôndola por seus canais venezianos, se conhecerá o interior da Basílica de São Marcos
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e/ou um passeio com nosso guia local pela chamada “a
Veneza Escondida”, conhecendo os recantos mais belos
desta cidade. Acomodação na região do Vêneto.
QUINTA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para a cadeia montanhosa dos Apeninos para chegar a Florença. Visita panorâmica: o Duomo
(Catedral) de Santa Maria del Fiore, com sua maravilhosa
cúpula realizada por Brunelleschi e que serviu de modelo a Michelangelo para realizar a cúpula de São Pedro no
Vaticano, o campanário construído por Giotto, o Batistério
com as famosas Portas do Paraíso de Ghiberti, a Ponte
Vecchio, a Piazza Signoria com o Palácio Vecchio e seu
conjunto de estátuas e chafarizes de uma grande riqueza
artística, etc. Tempo livre para conhecer os famosos mercados ﬂorentinos ou se desejar poderá realizar uma visita
opcional onde poderá conhecer com maior comodidade e
com as explicações de um guia local experto nos tesouros
mais importantes da cidade como o Davi e as Capelas de
Médici, obras primas de Michelangelo. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Saída para Assis e tempo livre para visitar
a Basílica de São Francisco. Continuação a Roma. Visita
panorâmica da parte mais importante da: a Praça de Veneza, a Colina do Capitólio, os Fóruns Imperiais, o Coliseu
(exterior), o Arco de Constantino, etc. A continuação tempo livre ou se desejar, poderá realizar uma visita opcional
da Roma Barroca, onde conheceremos os chafarizes e as
praças mais belas da cidade. Jantar e acomodação.
SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou, se desejar, poderá realizar
uma visita opcional aos Museus Vaticanos, a Capela Sistina (obra prima da pintura universal) e a Basílica de São
Pedro, onde se encontra “a Pietá”. Tarde livre para continuar conhecendo passeando pela cidade, o ou desejar,
poderá aproveitar para realizar uma interessantíssima
excursão opcional onde poderá conhecer o interior do
Coliseu, o “Moisés” de Michelangelo e a Basílica de Santa
Maria Maior. Acomodação.
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DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de realizar uma
excursão opcional onde nos dirigiremos à região de
Campania, visitando Pompéia e os magníﬁcos resíduos
arqueológicos desta cidade romana, parada no tempo
pela erupção do Vesúvio no ano 79 d.C. Em seguida, realizaremos uma breve panorâmica de Nápoles, capital da
região e cujo centro histórico foi declarado Patrimônio
da Humanidade pela UNESCO. Por último, visitaremos
a Ilha de Capri, antigo refúgio de imperadores e ponto
de encontro da alta sociedade, com Marina Grande, as
falésias, as grutas, etc. (Essa excursão inclui almoço em
Capri). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos
nossos serviços.
FIM DO ITINERÁRIO ST7118
SEGUNDA-FEIRA: ROMA - PISA - NICE (*)
Café da manhã e saída através das regiões do Lazio e Toscana até a Linguria com parada em Pisa. Continuação pela
Riviera Italiana com povoados tão belos como São Remo
até chegar à Costa Azul francesa. Chegada a Nice. Tempo
livre para conhecer a chamada Pérola da Costa Azul com
o Passeio dos Ingleses, a Praça Massena, etc. Possibilidade
de realizar uma incomparável excursão opcional ao Principado de Mônaco, para conhecer Montecarlo, com tempo
livre para visitar seu famosíssimo Cassino ou para tomar
algo no Café de Paris, visitaremos também Mônaco, onde
poderemos admirar o palácio da Família Grimaldi e umas
fantásticas vistas sobre a baía desde o mirante. Regresso
a Nice e acomodação.

“o Pilar”. Continuação para a capital da Espanha, Madri.
Acomodação.
QUINTA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica da capital do Reino da
Espanha, cidade cheia de contrastes, onde conheceremos,
junto ao nosso guia local, as Praças de Cibeles, de Espanha e de Netuno, a Puerta del Sol e a Gran Via, a Calle Mayor, o exterior da Praça de Toros de Ventas, a Calle Alcalá,
o Passeio del Prado, o Passeio de la Castellana, etc. Tarde
livre para explorar as numerosas zonas comerciais da cidade ou descansar em algumas das inúmeras “terrazas”
espalhadas pela cidade, desfrutando da animação das
ruas de Madri. Como toque ﬁmal a este dia, à noite você
poderá assistir, opcionalmente, a um show de ﬂamenco
onde conheceremos as raízes musicais da arte espanhola.
Acomodação.
SEXTA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre para conhecer alguns dos seus
museus ou, se desejar, poderá realizar uma completíssima excursão opcional à Toledo, cuja riqueza cultural vêm
marcada pela exemplar convivência que existiu nessa cidade entre as civilizações cristã, hebraica e muçulmana.
Realizaremos um passeio em ônibus pelo perímetro urbano, a partir do qual teremos uma visão geral do seu patrimônio artístico e passearemos pelas suas ruas e praças
mais emblemáticas, incluindo a entrada na Catedral, considerada como uma das obras primas a arte espanhola.
Acomodação.
SÁBADO: MADRI
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos
nossos serviços.

TERÇA-FEIRA: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída atravessando as regiões da Provence e Languedoc. Continuação a Espanha, passando em
primeiro lugar pela Comunidade Autônoma da Catalunha até chegara a Barcelona, sem dúvida, uma das mais
belas cidades espanholas e um dos principais portos da
Europa. Visita da Cidade Condal, onde passearemos por
algumas de suas praças mais conhecidas como a da
Catalunha, centro comercial da cidade, suas típicas ruas
como as Ramblas, o porto, o exterior da Sagrada Família,
obra inspiratória e sem terminar e um dos símbolos da
arte moderna tão representado nesta cidade, etc. Jantar
e acomodação.

FIM DO ITINERÁRIO ST7117

*Eventualmente
quarta-feira

Visita com guia local e/ou excursões (Segundo
itinerário)
· Passeio panorámico por la Lagoa Venezana ·
Panorâmicas de Florença, Roma, Barcelona e Madri

essa

visita

podera

realizar-se

na

QUARTA-FEIRA: BARCELONA - MADRI
Café da manhã. Saída para Zaragoza, breve parada com
tempo livre para visitar a Basílica de Nossa Senhora do
Pilar, onde, segundo a lenda, a Virgem apareceu a Santiago Maior e como testemunha de sua visita, deixaria
uma coluna de mármore conhecida popularmente como

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME

SITUAÇÃO

Frankfurt Leonardo Royal Frankfurt (S)
Mercure Residenz (T)
Innsbruck Alpinpark (T)
Grauer Bär (S)
Alphotel (S)
Veneza Novotel (S)
Holiday Inn (S)
Albatros (T)
Smart Hotel (T)
Florença Villa Gabrielle Dánunzio (S)
Nil ( S)
Novotel (S)
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T)
B&B City Center (T)
Ibis Firenze Nord (T)
Roma
Dei Congresi (S)
H.Inn Pisana (S)
Cristoforo Colombo (T)
Barceló Aran Park (T)
Nice
Kyriad Centre Port (T)
Ibis Centre Palais des Congrès (T)
Novotel Nice Centre (S)
Barcelona Catalonia Sagrada Familia (T)
Catalonia Park Güell (T)
Catalonia Barcelona 505 (S)
Catalonia Atenas (S)
Abba Garden (S)
Madri
Rafael Ventas (T)
Weare Chamartín (T)
Novotel Madri Center (S)
Holiday Inn Bernabeu (S)
Leonardo Madri Center (S)

Cidade
4*
Cidade
4*
Cidade
4*
Centro
4*
Cidade
4*
Mestre
4*
Marguera
4*
Mestre
4*
Mestre
4*
Cidade
4*
Cidade
4*
Osmannoro
4*
Cidade
3*
Centro
3*
Osmannoro
3*
Cidade
4*
Cidade
4*
Cidade
4*
Cidade
4*
Centro
3*
Centro
3*
Centro
4*
Cidade
3*
Cidade
3*
Cidade
4*
Cidade
4*
Espluges de Llobregat 4*
Cidade
4*
Cidade
4*
Cidade
4*
Cidade
4*
Cidade
3*S

CAT.

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

(*) OPCIONAL: RETORNO DE ROMA PARA A ESPANHA EM BARCO
SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)

(*) Caso de desejar, poderá ir de Roma a Barcelona navegando em um maravilhoso cruzeiro. Ver página 16.

Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis).
· Refeições: Segundo itinerário

Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
(Segundo itinerário)
· Frankfurt · Rothenburg - ob der Tauber · Innsbruck ·
Padua · Assis · Pisa · Nice · Zaragoza

PREÇOS EM USD POR PESSOA

ITIN.

ST7117
Tentação
Seleção
ST7118
Tentação
Seleção

DIAS

REFEIÇÕES

TEMP. ALTA
01 ABR / 28 OUT

TEMP. BAIXA
04 NOV / 31 MAR

DUPLO

DUPLO

15
15

4
4

1.980
2.245

10
10

3
3

1.280
1.440

SINGLE

Frankfurt - Madri
2.450 1.820
2.950 2.090
Frankfurt - Roma
1.570 1.195
1.875 1.330

SINGLE

2.290
2.795
1.485
1.765
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GRANDE ITÁLIA E COSTA AZUL
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ITINERÁRIO
ST7119

DIAS REFEIÇÕES
17

13

PREÇO BASE

3.070 $

DOMINGO: BRASIL - ROMA
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Chegada a Roma e traslado ao hotel. Tempo livre na Cidade Eterna. Se você desejar, poderá realizar uma visita
(Opção TI) da Roma Barroca, onde passearemos por alguns dos lugares mais característicos desta cidade, conhecendo suas praças mais emblemáticas e seus chafarizes
mais representativos, como a Piazza Navona com a Fonte
dos Quatro Rios, a Fontana de Trevi, etc. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ROMA
Café da manhã e visita panorâmica: a Praça de Veneza, a Colina do Capitólio, os Fóruns Imperiais, o Coliseu
(exterior), o Arco de Constantino, etc. Almoço. Resto do
dia livre. Poderá realizar uma visita (Opção TI) dos Museus Vaticanos, a Capela Sistina (obra prima da pintura
universal) e a Basílica de São Pedro, onde se encontra “a
Pietá”. Tarde livre para continuar conhecendo passeando
pela cidade, ou se desejar, poderá aproveitar para realizar uma interessantíssima excursão opcional onde poderá
conhecer o interior do Coliseu, o “Moisés” de Michelangelo
e a Basílica de Santa Maria Maior. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Excursão (Opção TI) onde nos
dirigiremos à região de Campania, visitando Pompéia e
os magníﬁcos resíduos arqueológicos desta cidade romana, parada no tempo pela erupção do Vesúvio no ano
79 d.C. Em seguida, realizaremos uma breve panorâmica
de Nápoles e navegaremos para a Ilha de Capri, antigo
refúgio da alta sociedade internacional. Com lugares tão
maravilhosos como Marina Grande, as falésias, as grutas,
etc. (Almoço Opção TI). Acomodação.
QUINTA-FEIRA: ROMA - ASSIS - SIENA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Assis, de origem etrusco e
pátria de São Francisco. Tempo livre para conhecer as Basílicas com seus frescos realizados em parte por Giotto e
Cimabue, e o túmulo do santo. (Almoço Opção TI) e continuação a Siena, que teve o mais ﬂuorescente banco do
século XIII. Tempo livre para conhecer seu centro histórico
medieval. Continuação a Florença. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: FLORENÇA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Duomo (Catedral) de
Santa Maria del Fiore, o Palácio Vecchio, a Piazza Signoria,
etc. (Almoço Opção TI). Resto do dia livre. Visita opcional
dos Museus Florentinos, onde se encontram alguns dos
tesouros que esconde esta cidade: o Davi e as Capelas de
Médici, obras primas de Michelangelo. (Jantar Opção TI)
e acomodação.
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SÁBADO: FLORENÇA - PISA - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã. Saída para Pisa. Visita livre da Praça dos
Milagres, com a Catedral, o Batistério e a Torre Inclinada.
Almoço na rota, para chegar seguidamente a Pádua e
visitar livremente a Basílica de Santo Antonio, construída
entre os séculos XIII e XIV, maravilhosa obra da arte gótica
italiana. Jantar e acomodação na Região do Vêneto.
DOMINGO: VENEZA
Café da manhã. Passeio panorâmico pela Lagoa de Veneza onde se encontram as ilhas mais conhecidas do arquipélago: Santo André, o Lido ou Murano, entre outras,
para chegar, navegando, ao coração de Veneza, onde
admiraremos a cúpula de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos Doges e a Piazzeta, lugar de
acesso à Praça de São Marcos. (Almoço Opção TI). Resto
do dia livre para passear por esta cidade única, construída entre 18 ilhotes. Se desejar, poderá realizar uma
excursão opcional onde, além de um romântico passeio
em gôndola por seus canais venezianos, se conhecerá o
interior da Basílica de São Marcos e/ou um passeio com
nosso guia local pela chamada “a Veneza Escondida”,

conhecendo os recantos mais belos desta cidade. (Jantar
Opção TI) e acomodação na Região do Vêneto.
SEGUNDA-FEIRA: VENEZA - LAGO DE GARDA - MILÃO
Café da manhã. Em primeiro lugar iremos para a costa
sul do Lago da Garda, à Sirmione, um povoado muito
famoso por suas águas termais, desde a época romana
e onde se destaca, além de sua beleza natural, as vistas
de tirar o fôlego do Castelo Scaligero, sendo construído
em uma posição estratégica e é ligada ao continente por
uma língua de terra. Continuação para Milão, capital da
Lombarda e principal centro econômico e da moda da
Itália. Visita panorâmica: Porta Nova, Praça República, o
Duomo, a Galeria Vitório Emanuele II, Teatro alla Scala, o
Castelo Sforzesco, etc. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MILÃO - TURIM - COSTA AZUL
Café da manhã. Saída para Turim, importante centro cultural e de negócios do norte da Itália, capital da região de
Piamonte e importantíssima para o mundo cristão, já que
acolhe o “Sudário Santo”, com o que, segundo a tradição,
cobriu o corpo de Cristo após sua cruciﬁcação e morte.

ITÁLIA

L. Maggiore

FRANÇA

ITÁLIA

3

Milão 1 + 1
2

1 Lago de Como
2 Veneza

2 Florença

Nice

3 Roma

VIS
I TAS
TAS DE
TA
D SD
SDE
DE
D
E VI
VILA MON
VILA
MON
NAST
STERO
TERO
E
· LAG
LAGO
O DE
D COMO
MO
M
O

Realizaremos uma visita panorâmica onde desfrutaremos
de uma riqueza urbanística da cidade onde há excelentes
exemplos de arquitetura barroca, rococó, neoclássica e
Art Nouveau: a Piazza Castello, o Palácio Real, o Palácio
da Madona, a Igreja de São Lourenço, o Parque do Valentino, a Catedral, etc. e tempo livre para aproveitar para
experimentar o chocolate “Gianduiotto”, típico da cidade .
Continuação à Costa Azul. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: COSTA AZUL (NICE - MÔNACO - EZE)
Café da manhã. Hoje vamos visitar alguns dos lugares
mais importantes da Costa Azul. Faremos uma vista panorâmica de Nice, a capital da Costa Azul, percorrendo
seus locais mais emblemáticos: a Plaza Massena, Jardim
do Alberto I, a Avenida dos Ingleses, símbolo da cidade,
onde além de suas decorações ﬂorais e praias , você pode
admirar todos os antigos palácios convertidos em hotéis,
apartamentos, o exterior do Hotel Negresco, monumento
artístico construído em 1912, e que tem hospedado muitos
nobres e reis da Europa, a catedral russa de São Nicolau,
construção inspirada na Catedral de São Basílio da praça
vermelho de Moscou e, claro, seu centro histórico com o
mercado e a Catedral de Santa Reparata, etc. Em seguida,
vamos fazer um passeio inesquecível por uma das muito
famosas estradas costeiras (Corniches), que correm ao
longo da Costa Azul e nos permitirá apreciar o encanto
das suas paisagens, cidades e vilas elegantes. Pararemos
em Eze, uma das cidades medievais mais bem preservadas do sul da França e um lugar de encontro para os internacionais da alta sociedade, reis e cenário de inúmeros ﬁlmes, como o famoso “Catch a Thief”, de Alfred Hitchcock,
que envolveu a chegada de Grace Kelly a Mônaco. Além
de apreciar suas belas ruas e o encanto de seu ambiente natural, e já que Eze é uma das capitais mundiais do
perfume, visitaremos a famosíssima fábrica de perfumes
Fragonard. Nosso próximo destino será o Principado de
Mônaco, onde veremos Monte Carlo, com tempo livre para
visitar o famoso Café de Paris e o Cassino, uma obra prima
do estilo Napoleão III, construída pelo arquiteto francês
Charles Garnier, que também fez a Ópera de Paris. Também visitaremos Mônaco, onde podemos admirar o exterior do palácio da família Grimaldi, com fantásticas vistas
panorâmicas sobre a baía e a marina da Condamine. Retorno ao hotel. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: NICE - RAPALLO - LAGO MAGGIORE
Café da manhã. À hora indicada, saída para a costa Ligúria, um dos locais mais bonitos do Mediterrâneo. Chegaremos em Rapallo e ali embarcaremos até Portoﬁno *, cidade elegante, com tradição marítima e ponto de encontro
do jet set internacional. Tempo livre para apreciar a beleza
do seu porto, com suas casas coloridas típicas ou passear
pelas ruas onde há numerosas oﬁcinas de artesanato,
entre os quais se destaca as rendas. Também, degustar
a excelente cozinha da Ligúria e continuação para Lago
Maggiore. Jantar e acomodação.
* Em caso que as condições climatológicas impeça-no os
trajetos em barco se realizarão via terrestre.

SEXTA-FEIRA: LAGO MAGGIORE (ILHAS BORROMEU)
Café da manhã. Hoje conheceremos o Lago Maggiore,
onde navegaremos até as Ilhas Borromeu. Visitaremos a
“Ilha Bela”, com o Palácio Borromeu e seus jardins, a “Ilha
Mãe”, famosa por seu Jardim Botânico e seu clima, e a
“ilha dos Pescadores”. Almoço e retorno ao hotel. Jantar
e acomodação.
SÁBADO: LAGO MAGGIORE - LUGANO - LOCARNO - L. MAGGIORE
Café da manhã. Continuando pelos Lagos Alpinos, seguiremos para a cidade suíça de Lugano,. Teremos tempo livre no centro histórico da cidade e em seguida subiremos
de funicular ao Monte Salvatore, onde almoçaremos, além
de apreciar as excelentes vistas do lago e do maravilhoso
entorno. Continuação para Locarno, que graças à sua situação geográﬁca excepcional às margens do Lago Maggiore, e ao peculiar microclima subtropical desta zona, se
converteu em um destino turístico, onde se pode praticar
esportes ao ar livre, admirar edifícios cheios de história
e desfrutar de um ambiente animado. Tempo livre para
passear por esta cidade, ponto de encontro de ﬁguras de
renome internacional e onde poderá passear pelo passeio
da fama, que ﬁguras como Santana, Sting ou Juanes possuem sua própria estrela. Retorno ao nosso hotel no Lago
Maggiore. Jantar e acomodação.
DOMINGO: LAGO MAGGIORE - LAGO D’ORTA - ILHA DE SAN GIULIO
- LAGO DE COMO
Café da manhã. Saída para o Lago D’Orta, onde realizaremos um passeio em trem elétrico até o Sacromonte. À
continuação, conheceremos o centro histórico do Lago
D’Orta e embarcaremos até a Ilha de San Giulio, onde se
encontra a Basílica com o mesmo nome. Retornamos ao
continente. Tempo livre até a hora de irmos para Como.
Visita panorâmica do centro histórico e continuação para
nosso hotel no Lago de Como. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: LAGO DE COMO - MILÃO
Café da manhã. Hoje realizaremos um percurso pelo Lago
de Como no que conheceremos Varenna, onde, através de
suas ruas, seus rincões e seus jardins se respira um ambiente de outros tempos e pode gozar de uma magníﬁca
vista caminhando ao longo da romântica “passarela lago”.
Conheceremos dois lugares evocadores, Vila Monastero,
com seu jardim de dois quilômetros de longo em frente ao
lago ou Vila Cipresi, com seu jardim de várias alturas. Depois nos dirigiremos a Bellagio, a localidade mais famosa
do lago, à que iremos navegando, pois dessa forma sentiremos que chegamos a um lugar excepcional, admirando
as fachadas das moradias em cor pastel e as ruas escalonadas que sobem pelas colinas que a envolvem. Almoço e
tempo livre dantes de embarcar para realizar um percurso
pelo lago até Como, onde continuaremos nossa viagem
até Milão, capital da Lombardía. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MILÃO
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos
nossos serviços.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis).
· Refeições: 13
Visita com guia local e/ou excursões
· Panorâmicas de Roma e Florenaç · Passeio panorâmico
pela Lagoa Venezana · Panorâmicas de Milão, Turim, Nica
e Como · Ilhas Borromeas com entradas · Lago de Orta ·
Ilha de San Giulio
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
· Assis · Pisa · Padua · Siena · Sirmione · Mónaco e
Montecarlo · Eze · Rapallo · Portoﬁno · Varenna · Monte
Salvatore · Lugano · Locarno · Bellagio

OPÇÃO TUDO INCLUIDO
Este itinerário poderá ser realizado com Opção Tudo Incluído. Se somará às refeições e visitas base do itinerário, as indicadas como (Opção TI). Nesta versão, o programa oferece
19 refeições em total e as seguintes visitas:
* Roma Barroca
* Basílica de São Pedro e Museus Vaticanos.
* Nápoles, Capri e Pompéia
Por um suplemento sobre o preço de: 405 $.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

NOME

Roma

Fleming Hotel
American Palace
Florença
Ibis Firenze nord
First
Veneza
Albatros
Smart
Milão
Ibis Ca Granda
Ibis Milano Centro
Ramada Plaza
Hilton garden inn
Costa Azul
Novotel Nice Centre
Hipark
Eden and Spa Htl
Lago Maggiore Grand Hotel Bristol
Dino / Simplon
Lago di Como Nh Pontevechio

SITUAÇÃO

CAT.

Cidade
Cidade
Osmannoro
Calenzano
Mestre
Mestre
Cidade
Centro
Cidade
Cidade
Nice
Nice
Cannes
Stressa
Báveno
Lecco

4*
4*
3*
4*
4*
4*
3*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*S

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA 07 MAI / 17 SET
ITIN.

ST7119
Tentação

DIAS

17

REFEIÇÕES

13

DUPLO

SINGLE

Roma - Milão
3.070
3.610
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PARIS, ITÁLIA E MADRI

PARIS E ITÁLIA CLÁSSICA
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ITINERÁRIO

DIAS REFEIÇÕES

do muito famoso por suas águas termais, desde a época
romana e onde se destaca, além de sua beleza natural, as
vistas de tirar o fôlego do Castelo Scaligero, sendo construído em uma posição estratégica e é ligada ao continente por uma língua de terra. Continuação para nosso hotel
na Região do Vêneto. Jantar e acomodação.

PREÇO BASE

ST7121

18

3

2.455 $

ST7122

13

2

1.830 $

QUARTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Logo pela manhã cedinho, realizaremos
um cruzeiro pela Lagoa de Veneza, onde se encontram
as ilhas mais conhecidas do arquipélago: Santo André, o
Lido ou Murano entre outras, para chegar, navegando, ao
coração de Veneza, onde admiraremos a cúpula de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos
Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à Praça de São Marcos. Desembarcaremos e visitaremos uma fábrica do conhecido cristal de Murano e resto do dia livre. Se desejar,
poderá realizar uma excursão opcional onde, além de um
romântico passeio em gôndola por seus canais venezianos, se conhecerá o interior da Basílica de São Marcos
e/ou um passeio com nosso guia local pela chamada “a
Veneza Escondida”, conhecendo os recantos mais belos
desta cidade. Acomodação na região do Vêneto.

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
QUARTA-FEIRA: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris e traslado ao hotel. Tempo livre ou Tour
opcional de Paris Iluminada, onde poderemos conﬁrmar
o porquê está considerada a cidade mais bela do mundo.
Conheceremos alguns dos seus lugares emblemáticos: a
Ilê de Cité, o lugar onde nasceu Paris, a Ilha de São Luis, a
animação noturna dos Campos Elíseos, a Torre Eiffel, com
sua fascinante iluminação, as ruas onde se encontram os
grandes da moda, o Rio Sena, etc. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça da Concordia,
a Ópera de Garnier, símbolo da França de Napoleão III, os
Campos Elíseos, o Arco do Trinfo, Bairro de St-Germain, os
Bulevares, os Inválidos, a Ponte do Alexandre III, os jardins
de Luxemburgo, etc. Tarde livre ou visita opcional ao Museu do Louvre, onde se encontra uma maravilhosa coleção
artística, que vai desde as obras primas da antiguidade,
como a Vênus de Milo ou a Vitória de Samotracia até a
revolucionária Pirâmide de aço e vidro, realizada pelo
arquiteto norte-americano de origem chinesa Ieo Ming
Pei, que dá acesso ao Museu e também conheceremos os
apartamentos do Napoleão. Pela noite, oportunidade de
conhecer um dos espetáculos mais simbólicos de Paris, o
cabaré Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, poderá realizar uma
excursão opcional ao Palácio de Versalhes e seus jardins, símbolo da monarquia francesa em seu esplendor e
o modelo para as residências reais em toda Europa. Pela
tarde, em uma nova visita opcional, poderá conhecer, com
nosso guia local, o famoso Bairro Latino, centro da vida
intelectual parisiense e cenário da Revolução de Maio de
68. A continuação, visitaremos o interior da Catedral de
Notre Dame, outro símbolo de Paris e obra prima da arte
gótica francesa, lugar de coroação dos reis e imperadores
e que serviu de inspiração para grandes obras literárias
como “O Corcunda de Notre Dame”, de Victor Hugo. Por
último, poderá conhecer Paris desde outro ponto de vista,
dando um relaxante passeio pelo Bateaux Mouche pelo rio
Sena. Acomodação.
DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar algum dos seus museus, conhecer algum dos parques da cidade, passear pe-
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las ruas da moda ou pelos diferentes bairros da capital
do Sena, desde o tradicional bairro Le Marais, onde se encontra a belíssima praça dos Vosgos até o revolucionário
bairro das ﬁmanças La Defense, onde deixaram marca os
mais importantes arquitetos dos séculos XX e XXI em suas
imponentes construções, onde destaca o Grande Arco La
Defense, desenhado pelo arquiteto Otto Von Spreckelsen
e que se inaugurou em 1989 para comemorar o bicentenário da Revolução Francesa. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: PARIS
MILÃO
Café da manhã. Tempo livre até a hora indicada do traslado ao aeroporto para pegar um voo com destino a Milão
(voo incluído). Chegada e traslado ao hotel. No seu tempo
livre, sugerimos que descubra a beleza da capital da Lombardia, admirando a grandiosidade dos seus elegantes
edifícios, passando pelas ruas da moda ou saboreando
um delicioso cappuccino em algum dos cafés tradicionais
do ﬁmal do século XIX e começo do século XX, como o
Zucca, o Tavegia ou o Cova. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MILÃO - LAGO DE GARDA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica onde conheceremos
a parte mais destacada da cidade: Castelo Sforzesco, o
Parque Sempione, Vila Dante, Praça Cordussio, Galeria do
Vittorio Emanuele, Praça da Scala, Praça do Duomo com
a catedral, etc. À continuação continuaremos pela costa
sul do Lago da Garda até chegar em Sirmione, um povoa-

QUINTA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para a cadeia montanhosa dos Apeninos para chegar a Florença. Visita panorâmica: o Duomo
(Catedral) de Santa Maria del Fiore, com sua maravilhosa
cúpula realizada por Brunelleschi e que serviu de modelo a Michelangelo para realizar a cúpula de São Pedro no
Vaticano, o campanário construído por Giotto, o Batistério
com as famosas Portas do Paraíso de Ghiberti, a Ponte
Vecchio, a Piazza Signoria com o Palácio Vecchio e seu
conjunto de estátuas e chafarizes de uma grande riqueza
artística, etc. Tempo livre para conhecer os famosos mercados ﬂorentinos ou se desejar poderá realizar uma visita
opcional onde poderá conhecer com maior comodidade e
com as explicações de um guia local experto nos tesouros
mais importantes da cidade como o Davi e as Capelas de
Médici, obras primas de Michelangelo. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Saída para Assis e tempo livre para visitar
a Basílica de São Francisco. Continuação a Roma. Visita
panorâmica da parte mais importante da: a Praça de Veneza, a Colina do Capitólio, os Fóruns Imperiais, o Coliseu
(exterior), o Arco de Constantino, etc. A continuação tempo livre ou se desejar, poderá realizar uma visita opcional
da Roma Barroca, onde conheceremos os chafarizes e as
praças mais belas da cidade. Jantar e acomodação.
SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Dia livre para continuar visitando os inúmeros tesouros da capital da Itália. Poderá realizar uma visita opcional aos Museus Vaticanos, a Capela Sistina (obra
prima da pintura universal) e a Basílica de São Pedro,
onde se encontra “a Pietá”. Tarde livre para continuar
conhecendo passeando pela cidade, o ou desejar, poderá
aproveitar para realizar uma interessantíssima excursão
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opcional onde poderá conhecer o interior do Coliseu,
o “Moisés” de Michelangelo e a Basílica de Santa Maria
Maior. Acomodação.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional onde nos
dirigiremos à região de Campânia, visitando Pompéia e os
magníﬁcos resíduos arqueológicos desta cidade romana,
parada no tempo pela erupção do Vesúvio no ano 79 d.C.
Em seguida, realizaremos uma breve panorâmica de Nápoles, capital da região e cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Por último,
visitaremos a Ilha de Capri, antigo refúgio de imperadores
e ponto de encontro da alta sociedade, com Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (Essa excursão inclui almoço
em Capri). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos
nossos serviços.
FIM DO ITINERARIO ST7122
SEGUNDA-FEIRA: ROMA - PISA - NICE (*)
Café da manhã e saída através das regiões do Lazio e Toscana até a Liguria com parada em Pisa. Continuação pela
Riviera Italiana com povoados tão belos como São Remo
até chegar à Costa Azul francesa. Chegada a Nice. Tempo
livre para conhecer a chamada Pérola da Costa Azul com
o Passeio dos Ingleses, a Praça Massena, etc. Possibilidade
de realizar uma incomparável excursão opcional ao Principado de Mônaco, para conhecer Montecarlo, com tempo
livre para visitar seu famosíssimo Cassino ou para tomar
algo no Café de Paris, visitaremos também Mônaco, onde
poderemos admirar o palácio da Família Grimaldi e umas
fantásticas vistas sobre a baía desde o mirante. Regresso
a Nice e acomodação.

Pilar, onde, segundo a lenda, a Virgem apareceu a Santiago Maior e como testemunha de sua visita, deixaria
uma coluna de mármore conhecida popularmente como
“o Pilar”. Continuação para a capital da Espanha, Madri.
Acomodação.
QUINTA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica da capital do Reino da
Espanha, cidade cheia de contrastes, onde conheceremos,
junto ao nosso guia local, as Praças de Cibeles, de Espanha e de Netuno, a Puerta del Sol e a Gran Via, a Calle Mayor, o exterior da Praça de Toros de Ventas, a Calle Alcalá,
o Passeio del Prado, o Passeio de la Castellana, etc. Tarde
livre para explorar as numerosas zonas comerciais da cidade ou descansar em algumas das inúmeras “terrazas”
espalhadas pela cidade, desfrutando da animação das
ruas de Madri. Como toque ﬁmal a este dia, à noite você
poderá assistir, opcionalmente, a um show de ﬂamenco
onde conheceremos as raízes musicais da arte espanhola.
Acomodação.
SEXTA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre para conhecer alguns dos seus
museus ou, se desejar, poderá realizar uma completíssima excursão opcional à Toledo, cuja riqueza cultural vêm
marcada pela exemplar convivência que existiu nessa cidade entre as civilizações cristã, hebraica e muçulmana.
Realizaremos um passeio em ônibus pelo perímetro urbano, a partir do qual teremos uma visão geral do seu patrimônio artístico e passearemos pelas suas ruas e praças
mais emblemáticas, incluindo a entrada na Catedral, considerada como uma das obras primas a arte espanhola.
Acomodação.
SÁBADO: MADRI
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos
nossos serviços.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE NOME

SITUAÇÃO

CAT.

Paris

Periferia
Periferia
Periferia
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Mestre
Marguera
Mestre
Mestre
Cidade
Cidade
Osmannoro
Cidade
Centro
Osmannoro
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Centro
Centro
Centro
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Espluges de Llobregat
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade

3*
3*
4*
4*
4*
4*
3*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
3*
3*
4*
4*
4*
4*
3*
3*
4*
3*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*S

Ibis Bagnolet (T)
Campanile Bagnolet (T)
Novotel Paris Est (S)
Milão
Hilton Garden Inn (S)
Ramada Plaza (S)
NH Concordia (S)
B&B Sesto San Giovanni (T)
Ibis Ca Granda (T)
Veneza Novotel (S)
Holiday Inn (S)
Albatros (T)
Smart Hotel (T)
Florença Villa Gabrielle Dánunzio (S)
Nil ( S)
Novotel (S)
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T)
B&B City Center (T)
Ibis Firenze Nord (T)
Roma Dei Congresi (S)
H.Inn Pisana (S)
Cristoforo Colombo (T)
Barceló Aran Park (T)
Nice
Kyriad Centre Port (T)
Ibis Centre Palais des Congrès (T)
Novotel Nice Centre (S)
Barcelona Catalonia Sagrada Familia (T)
Catalonia Park Güell (T)
Catalonia Barcelona 505 (S)
Catalonia Atenas (S)
Abba Garden (S)
Madri Rafael Ventas (T)
Weare Chamartín (T)
Novotel Madri Center (S)
Holiday Inn Bernabeu (S)
Leonardo Madri Center (S)

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

TERÇA-FEIRA: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída atravessando as regiões da Provence e Languedoc. Continuação a Espanha, passando em
primeiro lugar pela Comunidade Autônoma da Catalunha até chegara a Barcelona, sem dúvida, uma das mais
belas cidades espanholas e um dos principais portos da
Europa. Visita da Cidade Condal, onde passearemos por
algumas de suas praças mais conhecidas como a da
Catalunha, centro comercial da cidade, suas típicas ruas
como as Ramblas, o porto, o exterior da Sagrada Família,
obra inspiratória e sem terminar e um dos símbolos da
arte moderna tão representado nesta cidade, etc. Jantar
e acomodação.
*Eventualmente
quarta-feira

essa

visita

podera

realizar-se

na

QUARTA-FEIRA: BARCELONA - MADRI
Café da manhã. Saída para Zaragoza, breve parada com
tempo livre para visitar a Basílica de Nossa Senhora do

FIM DO ITINERÁRIO ST7121
(*) OPCIONAL: RETORNO DE ROMA PARA A ESPANHA EM BARCO
SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)

(*) Caso de desejar, poderá ir de Roma a Barcelona navegando em um maravilhoso cruzeiro. Ver página 16.

Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis).
· Refeições: Segundo itinerário
Visita com guia local e/ou excursões (Segundo
itinerário)
· Panorâmicas de Paris e Milão · Cruzeiro pela Lagoa de
Veneza · Panorâmicas de Florença, Roma, Barcelona e
Madri
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
(Segundo itinerário)
· Lago de Garda · Assis · Pisa · Nice · Zaragoza

PREÇOS EM USD POR PESSOA

ITIN.

ST7121
Tentação
Seleção
ST7122
Tentação
Seleção

DIAS

REFEIÇÕES

TEMP. ALTA
05 ABR / 25 OUT

TEMP. BAIXA
01 NOV / 28 MAR

DUPLO

DUPLO

18
18

3
3

2.660
3.015

13
13

2
2

1.960
2.210

SINGLE

Paris - Madri
3.235 2.455
3.885 2.715
Paris - Roma
2.360 1.830
2.810 1.955

SINGLE

3.030
3.585
2.230
2.555
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DIAS REFEIÇÕES
13

5

PREÇO BASE

1.685 $

DOMINGO: BRASIL - ROMA
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Chegada a Roma e traslado ao hotel. Tempo livre ou visita (Opção TI) da Roma Barroca, onde passearemos por
alguns dos lugares mais característicos desta cidade, conhecendo suas praças mais emblemáticas e seus chafarizes
mais representativos, como a Piazza Navona com a Fonte
dos Quatro Rios, a Fontana de Trevi, etc. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ROMA
Café da manhã e visita panorâmica da capital italiana:
conheceremos a Praça de Veneza, a Colina do Capitólio,
os Fóruns Imperiais, o Coliseu (exterior), o Arco de Constantino, etc. Almoço. Resto do dia livre. Poderá realizar
uma visita (Opção TI) dos Museus Vaticanos, a Capela
Sistina (obra prima da pintura universal) e a Basílica de
São Pedro, onde se encontra “a Pietá”. Tarde livre para
continuar conhecendo passeando pela cidade, ou se desejar, poderá aproveitar para realizar uma interessantíssima
excursão opcional onde poderá conhecer o interior do
Coliseu, o “Moisés” de Michelangelo e a Basílica de Santa
Maria Maior. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Excursão (Opção TI) onde nos
dirigiremos à região de Campania, visitando Pompéia e
os magníﬁcos resíduos arqueológicos desta cidade romana, parada no tempo pela erupção do Vesúvio no ano
79 d.C. Em seguida, realizaremos uma breve panorâmica
de Nápoles e navegaremos para a Ilha de Capri, antigo
refúgio da alta sociedade internacional. Com lugares tão
maravilhosos como Marina Grande, as falésias, as grutas,
etc. (Almoço Opção TI). Acomodação.
QUINTA-FEIRA: ROMA - ASSIS - SIENA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Assis, cidade de origem etrusco e pátria de São Francisco. Tempo livre para conhecer
as Basílicas com seus frescos realizados em parte por
Giotto e Cimabue, e o túmulo do santo. (Almoço Opção
TI) e continuação a Siena. Tempo livre para conhecer seu
centro histórico medieval. Continuação a Florença. Jantar
e acomodação.
SEXTA-FEIRA: FLORENÇA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Duomo (Catedral) de
Santa Maria del Fiore, o Palácio Vecchio, a Piazza Signoria,
etc. (Almoço Opção TI). Resto do dia livre. Visita opcional
dos Museus Florentinos, onde se encontram alguns dos
tesouros que esconde esta cidade: o Davi e as Capelas de
Médici, obras primas de Michelangelo. (Jantar Opção TI)
e acomodação.
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SÁBADO: FLORENÇA - PISA - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã. Saída para Pisa. Visita livre da Praça dos
Milagres, com a Catedral, o Batistério e a Torre Inclinada.
Almoço na rota, para chegar seguidamente a Pádua e
visitar livremente a Basílica de Santo Antonio, construída
entre os séculos XIII e XIV, maravilhosa obra da arte gótica
italiana. Jantar e acomodação na Região do Vêneto.
DOMINGO: VENEZA
Café da manhã. Passeio panorâmico pela Lagoa de Veneza onde se encontram as ilhas mais conhecidas do ar-

quipélago: Santo André, o Lido ou Murano, entre outras,
para chegar, navegando, ao coração de Veneza, onde
admiraremos a cúpula de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos Doges e a Piazzeta, lugar de
acesso à Praça de São Marcos. (Almoço Opção TI). Resto
do dia livre para passear por esta cidade única, construída entre 18 ilhotes. Se desejar, poderá realizar uma
excursão opcional onde, além de um romântico passeio
em gôndola por seus canais venezianos, se conhecerá o
interior da Basílica de São Marcos e/ou um passeio com
nosso guia local pela chamada “a Veneza Escondida”,
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cerna, uma das cidades mais bonitas da Europa Central.
Tempo livre para conhecer seu centro histórico, onde
destaca a Ponte da Capela, a igreja dos Jesuítas e suas
praças medievais com edifícios enfeitados com pinturas. Continuação a Zurique, na desembocadura do rio
Limmat no lado de Zurique, que com seus 360.000 habitantes é o centro mais populoso da Suíça. Tempo livre
na cidade em que hoje é o centro ﬁmanceiro e econômico da Confederação Helvética e onde se encontram os
maiores bancos do país. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ZURIQUE - PARIS
Café da manhã. Saída para Paris. Depois de passar a fronteira, atravessaremos as regiões do franco condado de
Alsacia e a Bourgogne, até chegar à capital francesa. Pela
noite se realizará, opcionalmente, um tour da Paris Iluminada, onde poderemos descobrir uma cidade considerada
por muitos como a mais linda do mundo. Recorreremos
suas praças, a Ile de la Cité, o Bairro Latino, os Campos
Elíseos, A Torre Eiffel iluminada, as avenidas repletas de
luxo, o Rio Sena, etc. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças da Concórdia e da Ópera, os Campos Elíseos, o Arco do Triunfo, o
Bairro de St-Germain, os grandes Bulevares, etc. Pela tarde realizaremos uma visita opcional ao Museu do Louvre,
onde conheceremos uma das melhores coleções artísticas
do mundo, que vão desde as obras primas da antiguidade,
como a Vênus de Milo, até a pirâmide de aço e vidro, realizada pelo arquiteto norte-americano, de origem chinesa,
Ieo Ming Pei, que dá acesso ao museu e aos apartamentos
de Napoleão. Pela noite, oportunidade de conhecer um
dos espetáculos mais simbólicos de Paris, o cabaré Le
Lido. Acomodação.

(*) GUIA EM PORTUGUÊS , VER PÁG. 15
Saídas especiais com guia acompanhante em PORTUGUÊS:
· ST7123: 28 Mai, 18 Jun, 09 Jul, 06 Ago, 10 Set

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 E 9)
Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis).
· Refeições: 5
Visita com guia local e/ou excursões
· Panorâmicas de Roma e Florença · Passeio panorámico
por la Lagoa Venezana · Panorâmica de Paris
Outros lugares de interesse comentados por nosso guia
· Assis · Siena · Pisa · Padua · Lucerna · Zurique

OPÇÃO TUDO INCLUIDO
Este itinerário poderá ser realizado com Opção Tudo Incluído. Se somará às refeições e visitas base do itinerário, as indicadas como (Opção TI). Nesta versão, o programa oferece
11 refeições em total e as seguintes visitas:
* Roma Barroca
* Basílica de São Pedro e Museus Vaticanos.
* Nápoles, Capri e Pompéia
Por um suplemento sobre o preço de: 405 $.

HOTÉIS PREVISTOS

conhecendo os recantos mais belos desta cidade. (Jantar
Opção TI) e acomodação na Região do Vêneto.
SEGUNDA-FEIRA: VENEZA - LUCERNA - ZURIQUE
Café da manhã. Durante a manhã, percorreremos a chamada Itália Continental, paralela à cadeia de montanhas
dos Alpes até chegar à fronteira com a Confederação
Helvética, percorrendo em primeiro lugar a Suíça Italiana, conhecendo o Cantão de Tessino, passando próximo
a belos povoados como Bellinzona ou Lugano, para entrarmos posteriormente na Suíça-Alemã e chegar a Lu-

QUINTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, poderá realizar uma
excursão opcional ao Palácio de Versalhes, símbolo da
monarquia francesa em seu esplendor e modelo para as
residências reais em toda Europa. Descobriremos em nossa visita guiada, além de seus maravilhosos jardins, as salas mais conhecidas do palácio como a famosa Galeria dos
Espelhos, a Capela Real, os cômodos privados, etc. Pela
tarde, visita opcional onde, com nosso guia local, poderá
conhecer o famoso Bairro Latino, centro da vida intelectual parisiense e cenário da Revolução de Maio de 68. A
continuação, visitaremos o interior da Catedral de Notre
Dame, obra prima da arte gótica francesa, lugar de coroação dos reis e imperadores e que serviu de inspiração
para grandes obras literárias como “O Corcunda de Notre
Dame”, de Victor Hugo. Por último, poderá conhecer Paris
desde outro ponto de vista, dando um relaxante passeio
pelo Bateaux Mouche pelo rio Sena. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos
nossos serviços.

CIDADE

NOME

SITUAÇÃO

CAT.

Roma

Fleming Hotel
American Palace
Ibis Firenze nord
First
Albatros
Smart
Seehotel Meierhof
Park inn Airport
Dorint airport
Ibis Styles Mairie de Montreuil
Executive Gennevilliers

Cidade
Cidade
Osmannoro
Calenzano
Mestre
Mestre
Hörgen
Periferia
Periferia
Periferia
Periferia

4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
3*

Florença
Veneza
Zurique

Paris

Hotéis alternativos e notas ver páginas 22 e 23.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

ITIN.

ST7123
Tentação

DIAS

13

REFEIÇÕES

5

TEMP. ALTA
02 ABR / 29 OUT

TEMP. BAIXA
05 NOV / 25 MAR

DUPLO

SINGLE

DUPLO

SINGLE

1.820

Roma - Paris
2.220 1.685

2.085

175

