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PROGRAMAÇÃO

1º Dia - Chegada a Milão
Chegada ao aeroporto de Milão, assistência e traslado ao hotel. Hospedagem. Tempo livre para os 
primeiros contatos com a cidade.

2º Dia - Milão > Verona > Veneza (mestre)
Café da manhã e saída para visita panorâmica da cidade, que é o maior centro �nanceiro do país, com 
destaque para : o Teatro alla Scala, o “Duomo” - maior Catedral gótica da Itália - e as Galerias Vittorio 
Emanuele, considerada a “sala de visitas de Milão”, com os seus cafés e elegantes lojas. Partida para 
Verona, cidade que evoca a história trágica de “Romeu e Julieta”, onde poderemos ver a célebre varanda 
da casa dos Capulletto, que inspirou vários cineastas nomeadamente Ze�relli (breve visita). Seguindo 
viagem para Veneza-Mestre. Hospedagem. 

3º Dia - Veneza > Pádua > Florença
Café da manhã. Transporte para a Praça de São Marcos, coração de Veneza, a cidade fascinante entre o 
céu e a água. Tempo livre para conhecer a Basílica Ducal e a Ponte dos Suspiros. Possibilidade de efetuar 
um passeio de gôndola pelos românticos canais de Veneza (opcional). No início da tarde, continuação para 
Pádua. Visita da Basílica de Santo Antônio, edi�cada para albergar o túmulo e algumas relíquias deste 
Santo português. Seguindo para Florença. Hospedagem.

4º Dia - Florença > Pisa > Florença
Estadia em regime de hospedagem e café da manhã. De manhã, saída para Pisa para conhecer a cidade 
de Galileu Galilei, conhecida pelo seu “Campo dei Miracoli”, que é o maior conjunto de arquitetura 
românica da Europa, composto pela Catedral, Batistério, Campo Santo e a célebre Torre Inclinada. Em 
hora a determinar, regresso a Florença onde faremos uma visita guiada a pé desta inesquecível cidade 
com destaque para: Igreja de Santa Cruz - Panteão das Glórias Italianas, Catedral de Santa Maria das 
Flores (entrada sempre que possível), a famosa Porta do Paraíso do Batistério, a Praça della Signoria com 
as estátuas e a Fonte de Netuno, a Ponte Vecchio sobre o Rio Arno e, por �m, o típico Mercado da Palha. 
Tempo Livre.

5º Dia -  Florença >  Assis > Roma
Após o café da manhã, partida para Assis, cidade natal de São Francisco. Visita à Basílica, ricamente 
decorada com belos afrescos de Giotto e Cimabue, e cuja cripta se encontra o túmulo deste Santo, 
fundador da Ordem Franciscana. Seguindo viagem para Roma. À noite, possibilidade de participar num 
passeio noturno a �m de conhecer as famosas praças e fontes, com especial destaque para Fontana Di 
Trevi, Panteão e Piazza Navona (opcional). Hospedagem.

6º Dia - Roma
Café da manhã e saída visita panorâmica da Cidade Eterna. Destaque para a Basílica de Santa Maria Maior, 
Igreja de São João de Latrão, Arco do Constantino e Coliseu (parada), Termas de Caracalla, Circo Máximo 
e Domus Flavia Augustana (parada), Ilha Tiberina, Trastevere e Castelo do Santo Anjo. Tarde livre para 
atividades pessoais, na qual sugerimos um passeio a Tivoli e a Villa D’Este (opcional). Para a noite, 
sugerimos um jantar típico romano com música italiana (opcional).

7º Dia - Roma
Café da manhã e dia livre para desfrutar da capital italiana. Pela manhã, sugerimos uma visita guiada ao 
Vaticano, com os Museus do Vaticano, a Capela Sistina, a Basílica de São Pedro e a Praça de São Pedro 
(opcional). Hospedagem.

8º Dia - Saída de Roma
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 
horas, conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora do translado ao aeroporto. Feliz 
viagem de regresso.

INCLUI

7 Cafés da manhã bu�et;
Circuito em ônibus de turismo;
Traslado de chegada e saída (traslados estão incluídos somente se recebermos a informação dos voos 
até 15 dias antes do início da viagem);

Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
Taxas hoteleiras e de serviço;
Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa);
Acompanhamento durante toda a viagem por um Guia Abreu bilíngue (português e espanhol);
Visitas de cidade (incluídas) com Guia Local: Florença, Assis e Roma;
Outras cidades e locais comentados pelo nosso Guia: Milão, Verona, Veneza, Pádua e Pisa;
Entradas em museus e monumentos de acordo com o itinerário: Basílica de Santo Antônio, Catedral de 
Santa Maria das Flores (sempre que possível) e Basílica de São Francisco de Assis;
Fones de ouvido para maior conforto durante as visitas.   

NÃO INCLUI

Tudo o que não estiver devidamente mencionado nos serviços incluídos (item acima). As refeições não 
incluem bebida.

HOTÉIS PREVISTOS

Milão: Starhotels Tourist;
Veneza (mestre): Luagano Torreta;
Florença: Nilhotel Firenze;
Roma: Best Western Blu Hotel Roma;

A estada pode variar entre os hotéis citados. Os hotéis da sua reserva serão informados 2 semanas antes 
da partida.

DATAS

2019 > Sentido Milão/Roma – Saídas em 3 e 17 de agosto; 14 e 28 de setembro.
2019 > Sentido Roma > Milão - Saídas em 10 e 24 de agosto; 7 e 21 de setembro; 5 de outubro.

VALOR POR PESSOA

A partir de € 1.150 Euros
Valores da parte terrestre em euros. Solicite-nos a parte aérea de acordo com sua preferência de data de 
saída dos tours. Tarifa sujeita a disponibilidade e alteração sem prévio aviso.
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(opcional). Hospedagem.

8º Dia - Saída de Roma
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 
horas, conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora do translado ao aeroporto. Feliz 
viagem de regresso.

INCLUI

7 Cafés da manhã bu�et;
Circuito em ônibus de turismo;
Traslado de chegada e saída (traslados estão incluídos somente se recebermos a informação dos voos 
até 15 dias antes do início da viagem);

Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
Taxas hoteleiras e de serviço;
Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa);
Acompanhamento durante toda a viagem por um Guia Abreu bilíngue (português e espanhol);
Visitas de cidade (incluídas) com Guia Local: Florença, Assis e Roma;
Outras cidades e locais comentados pelo nosso Guia: Milão, Verona, Veneza, Pádua e Pisa;
Entradas em museus e monumentos de acordo com o itinerário: Basílica de Santo Antônio, Catedral de 
Santa Maria das Flores (sempre que possível) e Basílica de São Francisco de Assis;
Fones de ouvido para maior conforto durante as visitas.   

NÃO INCLUI

Tudo o que não estiver devidamente mencionado nos serviços incluídos (item acima). As refeições não 
incluem bebida.

HOTÉIS PREVISTOS

Milão: Starhotels Tourist;
Veneza (mestre): Luagano Torreta;
Florença: Nilhotel Firenze;
Roma: Best Western Blu Hotel Roma;

A estada pode variar entre os hotéis citados. Os hotéis da sua reserva serão informados 2 semanas antes 
da partida.

DATAS

2019 > Sentido Milão/Roma – Saídas em 3 e 17 de agosto; 14 e 28 de setembro.
2019 > Sentido Roma > Milão - Saídas em 10 e 24 de agosto; 7 e 21 de setembro; 5 de outubro.

VALOR POR PESSOA

A partir de € 1.150 Euros
Valores da parte terrestre em euros. Solicite-nos a parte aérea de acordo com sua preferência de data de 
saída dos tours. Tarifa sujeita a disponibilidade e alteração sem prévio aviso.


