FRANÇA E ITÁLIA 2019
SAÍDA
PORTO
ALEGRE

15 DIAS
12 NOITES

02/10/2019
16/10/2019

AÉREO E
TERRESTRE

Surpreenda-se com as maravilhas da França e Itália no pacote de viagem França e Itália. Nessa
viagem você irá conhecer: Paris, Lyon, Nice, Cannes, Antibes, Mônaco, Gênova, Levanto,
Monterosso al Mare (Cinque Terre), La Spezia, Pisa, Florença, Bolonha e Veneza.

ITINERÁRIO
1º DIA - 02/10/2019 - PORTO ALEGRE / PARIS
Apresentação no aeroporto internacional de Porto Alegre. Embarque em voo com destino a
Paris, com conexão.
2º DIA - 03/10/2019 - PARIS
Chegada a Paris. Traslado ao hotel. Hospedagem. Restante do dia livre. Paris, a capital da
França e conhecida como a Cidade Luz, possui rico conjunto arquitetônico e um passado de
grande importância para a humanidade. O charme de suas ruas e de seus monumentos nos
lembram a todo instante que estamos diante de parte do que o ser humano foi capaz de
construir e preservar de melhor.
3º DIA - 04/10/2019 - PARIS
Café da manhã. Passeio panorâmico com guia local, passando pelo Arco do Triunfo, Avenida
Champs-Élysées, Torre Eiﬀel, Hotel de Ville (a prefeitura de Paris), Rio Sena, Catedral de
Notre Dame, Jardins de Luxemburgo, Ponte Neuf, Túnel da Ponte de l’Alma, os bairros de
Montparnasse, Marais, Bastille e St. Germain-des-Prés, e os Museus D’Orsay e Louvre
(ingressos não inclusos). Tarde livre.
4º DIA - 05/10/2019 - PARIS
Café da manhã. Dia livre.
5º DIA - 06/10/2019 - PARIS / LYON
Café da manhã. Saída de Paris com destino a Lyon. Chegada e hospedagem. Restante do dia
livre. Lyon já foi a capital dos lendários gauleses, e hoje abriga o maior patrimônio
renascentista do mundo depois de Veneza e Florença. Dentre as obras renascentistas, podese destacar a Vieux Lyon, às margens do Rio Saône, a catedral medieval de St. Jean com o
relógio astronômico, a Basílica de Notre-Dame de Fourvière, a Place da La Comèdie, a Rue
de la République e a Place du Terreaux com a moderna Ópera de Lyon.
6º DIA - 07/10/2019 - LYON / NICE
Café da manhã. Saída para Nice, a capital da Riviera Francesa. Nice é a quinta cidade mais populosa
da França e o segundo principal destino turístico do país, atrás apenas de Paris. Localizada entre
montanha e mar, reúne diversas opções de gastronomia, cultura, compras e também praia. Algumas
de suas principais atrações são seu célebre calçadão Promenade des Anglais, o Château de Nice,
datado do século 11, o museu dedicado à obra de Henri Matisse, que morreu na cidade após escolhêla para morar por quatro décadas, entre outros. Chegada e hospedagem. Restante do dia livre.

7º DIA - 08/10/2019 - NICE
Café da manhã. Na parte da manhã, passeio panorâmico pela avenida Promenade des
Anglais, com mais de cinco quilômetros às margens do mar Mediterrâneo, a Cidade Velha e
a área de Cimiez, o Museu Chagall e o Museu Matisse (ingressos não inclusos). Tarde livre.

8º DIA - 09/10/2019 - NICE / CANNES / ANTIBES / NICE
Café da manhã. Dia dedicado à Riviera Francesa: a Côte D’Azur, ou Costa Azul, no
Mediterrâneo. Pela manhã, visita panorâmica à famosa Cannes, capital do cinema, com suas
praias de areia ﬁna e a badalada Croisette, o calçadão à beira-mar ladeado por palácios e
palmeiras. Após, visita a Antibes, antiga aldeia de pescadores que se tornou símbolo do luxo
da Riviera Francesa e onde Picasso viveu durante uma importante etapa da sua vida.
Retorno a Nice. Tarde livre.
9º DIA - 10/10/2019 - NICE / MÔNACO / GÊNOVA
Café da manhã. Saída da França com destino a Itália. Breve parada no Principado de
Mônaco, estado soberano com apenas dois quilômetros quadrados. Governado pela dinastia
dos Grimaldi, Mônaco é a mais antiga monarquia do mundo ainda em poder. O destaque
aqui ﬁca para o Cassino de Monte Carlo e o Circuito de rua de Mônaco, cenário da tradicional
prova do Campeonato Mundial de Formula 1. Continuação até Gênova, capital da Ligúria e
uma das mais antigas cidades italianas. Chegada e hospedagem. Restante do dia livre.
Localizada na costa norte da Itália, próxima da fronteira com a França e a Suíça, desde a
Antiguidade Gênova possui uma forte relação com o mar. No passado, concorreu com
Veneza pelo domínio do Mediterrâneo, tendo sido a pátria de grandes navegadores, dentre
eles Cristóvão Colombo.
10º DIA - 11/10/2019 - GÊNOVA / LEVANTO / MONTEROSSO AL MARE (CINQUE TERRE) / LA
SPEZIA / PISA / FLORENÇA
Café da manhã. Pela manhã, saída para visita panorâmica a Cinque Terre. Saída até Levanto
para embarque em trem com destino a Monterosso al Mare, o último dos cinco vilarejos ao
longo da faixa litorânea das Cinque Terre, pitoresca região formada pelas vilas de
Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore. O centro histórico de Monterosso
abriga as ruínas de um castelo medieval e a igreja de San Francesco. Após a visita,
continuação até La Spezia e breve parada para fotos neste patrimônio artístico localizado
em um dos mais belos trechos da Riviera italiana, o Golfo dos Poetas, nome que deriva do
amor que os grandes escritores e poetas expressaram nesta terra. Saída com destino a Pisa,
chegada e tempo livre para fotos com a torre inclinada ao fundo. Após a parada,
prosseguimento da viagem até Florença, a capital da Toscana e berço do Renascimento,
hoje um dos principais centros artísticos do mundo. Chegada e hospedagem. Restante do
dia livre.
11º DIA - 12/10/2019 - FLORENÇA
Café da manhã. Na parte da manhã, passeio panorâmico com passagem pelo Duomo
(Catedral) de Santa Maria del Fiore, com sua cúpula feita por Brunelleschi e que serviu de
modelo a Michelangelo em sua 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 grande
riqueza artística. Tarde livre.
12º DIA - 13/10/2019 - FLORENÇA / BOLONHA / VENEZA - MESTRE
Café da manhã. Partida com destino a Bolonha, a capital gastronômica da Itália, que sabe
mesclar muito bem história, arte e estilo de vida. Algumas de suas principais atrações são
seus famosos pórticos, a Piazza del Netuno, Piazza Maggiore, Palazzo de Podestàa com a
Torre del’Arengo, entre outros. Continuação até Veneza. Hospedagem em Veneza-Mestre
(continente). Veneza está localizada no nordeste da Itália, situada na pantanosa Lagoa de
Veneza sobre um grupo de 117 pequenas ilhas separadas por canais e ligadas por pontes,
entre a desembocadura dos rios Po e Piave. Suas origens perdem-se no tempo, mas os
historiadores concordam que a cidade surgiu com os habitantes do Vêneto e regiões
vizinhas que foram forçados a fugir das invasões bárbaras dos séculos 5 e 6 que, dentre
outros lugares, encontraram as pequenas ilhas para se esconder. Novas comunidades foram
assim se formando e, por volta do século 10, Veneza já era uma força comercial espalhada
pelo Mediterrâneo, com territórios conquistados chegando até a Grécia. Seu poder
econômico propiciou o desenvolvimento cultural e arquitetônico da cidade, que se
transformaria em perfeito museu ao ar livre, com grande variedade de obras-primas da
arquitetura e da arte.

13º DIA - 14/10/2019 - VENEZA
Café da manhã. Passeio panorâmico em barco com guia local pela lagoa de Veneza,
passando por Murano e Burano, as ilhas mais conhecidas do arquipélago. Chegada em barco
ao coração de Veneza e continuação do passeio, incluindo a cúpula de Santa Maria da
Saúde, o exterior do Palácio dos Doges e a Piazzeta, local de acesso à Praça de São Marcos.
Restante do dia livre. Retorno ao hotel.

14º DIA - 15/10/2019 - VENEZA MESTRE / SÃO PAULO
Café da manhã. Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque em voo com
destino a São Paulo.
15º DIA - 16/10/2019 - SÃO PAULO / PORTO ALEGRE
Chegada a São Paulo e conexão para Porto Alegre. Até a próxima viagem!

INCLUSO
Passagem aérea em classe econômica, desde Porto Alegre;
Hospedagem em hotéis categoria turística superior com café da manhã;
Transporte em ônibus privativo de turismo;
Traslados aeroporto / hotel em Paris;
Traslados hotel / aeroporto em Veneza;
Guia acompanhante desde a saída do Brasil;
Guias locais falando português ou espanhol nos passeios em Paris, Nice, Cannes, Antibes,
Cinque Terre, Florença, Veneza;
Passeios e visitas de acordo com o programa;
Cinque Terre Card para visita em trem ao Parque Nacional das Cinque Terre;
Fones de ouvido para a visita à Basílica de São Marco em Veneza;
Bilhetes para passeio em barco privativo em Veneza e pelas ilhas de Murano e Burano;
Cartão de assistência de viagem, válido pelo período, para menores de 70 anos;
Kit viagem.

HOTÉIS PREVISTOS
HOTEL

CIDADE

Catalogne Paris Gare Montparnasse

Paris

Hôtel Mercure Lyon Centre - Gare Part Dieu

Lyon

Hôtel Ellington Nice Centre

Nice

AC Hotel by Marriott Genova

Gênova

Grand Hotel Mediterraneo

Florença

Hotel Antony Palace

Veneza

CATEGORIA

VALORES
COTAÇÃO DO DIA 23.01.2019

ENTRADA DE R$3.538,00

+9X DE R$1.397,00
Preço por pessoa em Apartamento Duplo Standard.
Todas taxas inclusas.

TOTAL: R$16.111,00

OBSERVAÇÕES
Reservas sujeitas a disponibilidade;
Não incluso: despesas de caráter pessoal; refeições e bebidas não constantes como inclusas;
gorjetas; passeios descritos como opcionais; excesso de bagagem (transporte de uma mala
com no máximo 23 kg por pessoa); demais itens não constantes como inclusos.
Preço por pessoa em apartamento individual standard: EUR 4.350,00 + EUR 90,00 taxas de
embarque;
Saída garantida com mínimo 25 passageiros;
Consulte adicional para saídas de outras localidades;
Em datas de feiras e eventos especiais, a hospedagem poderá ser realizada nos arredores
das cidades visitadas;
Consulte documentação necessária para ingresso em cada país;
A franquia de bagagem para os ônibus na Europa é de 01 mala de até 23 kg por pessoa;
Não é possível troca ou correção de nome na passagem aérea;
Formas de pagamento: Consulte câmbio vigente no dia do pagamento. À vista 5% de
desconto, ou entrada à vista de 20% + 9 vezes sem juros em cheque (mediante aprovação
cadastral) ou nos cartões de crédito pessoa física (Visa, Mastercard, Amex ou Diners Club).
Em caso de variação cambial, preços serão reajustados de acordo.
Condições Gerais e especíﬁcas conforme contrato e anexo 1.

