ITÁLIA LA BELLA
SAÍDA
PORTO
ALEGRE

12 DIAS
10 NOITES

26/09/2020
07/10/2020

AÉREO E
TERRESTRE

Surpreenda-se com o pacote de viagem Itália la Bella. Nessa viagem você irá conhecer: Roma,
Cidade do Vaticano, Assis, Florença, Pisa, Lucca, Pádua, Veneza, Verona e Milão.

ITINERÁRIO
1º DIA - 26/09/2020 - PORTO ALEGRE / ROMA
Apresentação no aeroporto internacional de Porto Alegre. Embarque em voo com destino a
Milão.
2º DIA - 27/09/2020 - ROMA
Chegada a Roma. Traslado ao hotel. Hospedagem. Restante do dia livre.
3º DIA - 28/09/2020 - ROMA
Café da manhã. Dia dedicado a visita à Roma, “A Eterna”, com guia local. De manhã, visita
ao interior do Museu do Vaticano e da Capela Sistina (ingressos inclusos), onde
Michellangelo pintou a sua genial visão da Criação. À tarde, visita panorâmica de Roma,
incluindo o Coliseu, com parada para admirar esta imponente ruína da época do Império
(exterior), bem como o Arco de Constantino, o Circo Máximo e o interior da Igreja de Santa
Maria Maior. Restante do dia livre.
4º DIA - 29/09/2020 - ROMA
Café da manhã. Dia livre.
5º DIA - 30/09/2020 - ROMA / VATICANO – AUDIÊNCIA PAPAL / ASSIS / FLORENÇA
Café da manhã. Pela manhã, traslado à Cidade do Vaticano para assistir a Audiência Papal.
Após, continuação até a cidade de Assis. Chegada e almoço (incluso). Passeio panorâmico
com guia local pelos pontos turísticos mais expressivos da cidade, incluindo a Basílica de
São Francisco de Assis (entrada inclusa). Prosseguimento até Florença, a capital do
Renascimento. Hospedagem e restante do dia livre.
6º DIA - 01/10/2020 - FLORENÇA
Café da manhã. Visita com guia local a este extraordinário repositório de arte, berço do
Renascimento, terra de Leonardo da Vinci, Michellangelo, Giotto, Dante e Machiaveli, entre
outros. Durante a visita, oportunidade de admirar a Catedral de Santa Maria del Fiore, o
Batistério com as célebres Portas do Paraíso, a Igreja de Santa Cruz, Panteão dos Grandes
de Itália, a Piazza della Signoria e a Ponte Velha. Tarde livre.

7º DIA - 02/10/2020 - FLORENÇA / PISA / LUCCA
Café da manhã. Saída com destino a Pisa, cidade famosa por sua torre inclinada. Chegada e
visita da cidade com guia local, incluindo a Torre, a Praça dos Milagres com o Duomo, o
Batistério e o Campo Santo. Embarque em trenzinho (bilhete incluso) para visita a parte
histórica de Pisa. Após a vista, continuação da viagem com destino a Lucca. Visita da
muralha com vista para a Torre Giunigi e Torre das Horas. Continuação com visita
panorâmica com guia local ao centro histórico com sua Catedral, a Igreja de São Miguel, com
uma estátua do santo no alto de sua fachada, a Praça do Anﬁteatro, Praça de Napoleão e o
Palácio Mansi. Hospedagem.

8º DIA - 03/10/2020 - LUCCA / PÁDUA / VENEZA-MESTRE
Café da manhã. Pela manhã, continuação com destino a Pádua. Chegada e visita
panorâmica com guia local com vista externa da Basílica de Santo Antônio, com as suas
cúpulas bizantinas, que alberga o túmulo e relíquias do santo padroeiro. Após, saída para
Veneza-Mestre (continente). Chegada e hospedagem. Restante do dia livre.
9º DIA - 04/10/2020 - VENEZA-MESTRE / VENEZA / VENEZA-MESTRE
Café da manhã. Traslado de Veneza-Mestre até o cais (Tronchetto). Embarque em lancha
com destino a Ilha de Veneza para passeio de barco na lagoa, passando pela Ilha do Lido, as
Ilhas da Giudecca e de San Giorgio Maggiore, as Ilhas S. Servolo e S. Clemente.
Desembarque e visita panorâmica a pé com guia local à cidade de Veneza, incluindo o
Palácio Ducal, a Praça e o exterior da Basílica de S. Marcos, a Ponte dos Suspiros, entre
outros. Tempo livre. Em horário oportuno, traslado de retorno à Veneza-Mestre.
10º DIA - 05/10/2020 - VENEZA-MESTRE / VERONA / MILÃO
Café da manhã. Pela manhã, saída com destino a cidade de Verona. Chegada e tempo livre
para passeio independente desta cidade imortalizada por Shakespeare em “Romeu e
Julieta”. Continuação com destino a Milão. Hospedagem e restante do dia livre.
11º DIA - 06/10/2020 - MILÃO
Café da manhã. Dia livre.
12º DIA - 07/10/2020 - MILÃO / PORTO ALEGRE
Café da manhã. Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque em voo com
destino a Porto Alegre, com conexão. Chegada a Porto Alegre.

INCLUSO
Passagem aérea em classe econômica, desde Porto Alegre
Hospedagem em hotéis categoria turística ou turística superior com café da manhã
Transporte em ônibus privativo de turismo
Traslado aeroporto / hotel em Roma
Traslado hotel / aeroporto em Milão
Guia acompanhante desde a saída do Brasil
Passeios e visitas de acordo com o programa
Visita com guia local falando português ou espanhol em Roma, Assis, Florença, Pisa, Lucca,
Pádua e Veneza
Visita aos Museus do Vaticano e Capela Sistina
Visita a Basílica São Francisco de Assis
Bilhete para a Audiência Papal
Passeio de barco em Veneza: vaporetto para passeio panorâmico na laguna
Trenzinho em Pisa
01 almoço em restaurante em Assis (sem bebidas)
Áudio-guias obrigatórios onde previsto
Taxa de turismo nos hotéis
Seguro viagem, plano Europa, válido pelo período, para menores de 70 anos + Kit viagem

HOTÉIS PREVISTOS
HOTEL

CIDADE

Hotel Palazzo Ricasoli

Florença

Hotel Eurostars Toscana

Lucca

Smart Hotel Holiday Venice

Veneza

Hotel Cicerone

Roma

StarHotels Tourist

Milão

CATEGORIA

VALORES
COTAÇÃO DO DIA 20.11.2019

ENTRADA DE R$3.506,00

ENTRADA DE R$4.093,00

+9X DE R$1.341,00

+9X DE R$1.602,00

Preço por pessoa em Apartamento Duplo
Standard.
Todas taxas inclusas.

Preço por pessoa em Apartamento Single
Standard.
Todas taxas inclusas.

TOTAL: R$15.575,00

TOTAL: R$18.509,00

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 3.685,00 + EUR 100,00 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 via boleto bancário, ou entrada à vista de 20% + 9 vezes sem juros em cheque 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.
* Reservas sujeitas a disponibilidade. Preços por pessoa em apartamento standard. Preços
incluem taxas de embarque e IRRF, quando aplicável. Valores em reais referentes ao câmbio
do dia 20/11/2019 (EUR 1,00 = R$ 4,890), que serão reajustados ao câmbio vigente no dia do
pagamento. Preços sujeitos à alterações sem aviso prévio.

