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11 dias 
DESDE

2.480€

AMALFI

ITÁLIA IMPERIAL  
COM COSTA AMALFITANA

Ducal, Ponte Rialto. Resto do dia livre 
para desfrutar da cidade. Hospedagem.

DIA 04 – VENEZA – PÁDUA – PISA 
– FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Pádua, 
parada curta e tempo livre para visitar 
a Basílica São Antônio. Continuamos 
passando pelos Apeninos até Pisa, uma 
das cidades mais famosas da Toscana e 
admiramos a Torre Inclinada. De tarde 
chegada a Florença com uma pequena 
parada na Praça Miguel Ângelo antes de 
chegar ao nosso hotel. Hospedagem.

DIA 05 – FLORENÇA 
Café da manhã. Visita panorâmica a 
pé que irá permitir-nos contemplar a 
Piazza della Signoria, o Duomo, a im-
pressionante Santa Maria del Fiore, o 
Battisterio, Santa Cruz, Ponte Vecchio, 
etc. Resto do dia livre para desfrutar da 
cidade. Hospedagem.

DIA 06 – FLORENÇA – SIENA – 
ASSIS – ROMA
Café da manhã e partida para Sie-
na, onde destacamos a Piazza del 
Campo com forma de leque. A seguir,  

DIA 01 – MILÃO
Chegada ao aeroporto de Milão e tras-
lado ao hotel. Capital internacional da 
moda e considerada a cidade italiana 
mais “Europeia”, centro financeiro e 
comercial. Regida em tempos antigos 
por grandes mecenas italianos como 
os Visconti e Sforza, sob cujo mecenato 
existiram grandes artistas: Leonardo da 
Vinci ou Bramante. Milão, assim como 
todas as cidades ecléticas combina o 
antigo e o moderno na perfeição. Tem-
po livre, não deixe de passear pela Via 
Manzoni e Napoleão e admirar os mos-
truários das grandes firmas Versace, 
Dolce e Gabbana, Gucci, Armani, etc. 
Hospedagem.

DIA 02 – MILÃO – LAGO GARDA – 
VERONA – VENEZA
Café da manhã. Visita guiada pa-
norâmica de Cidade de Milão: Cas-
telo Sforza, Scala, Praça do Duomo e 
Catedral, etc. Saímos de Milão para o 
Lago de Garda e faremos um cruzeiro 
de barco. Mais tarde chegada a Vero-
na e tour orientação. Saída até Veneza. 
Hospedagem.

DIA 03 – VENEZA
Café da manhã. Visita guiada da Ci-
dade de Veneza, cidade formada por 
mais de 100 ilhas, cercadas de água e 
canais. Basílica São Marcos, Palácio  

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

Cidade Localização

Milão
Starhotel Tourist ****
Hilton Garden Inn Nord ****

(Cidade)
(Cidade)

Veneza
Ambasciatori & Delfino ****
Elite ****
Sirio ****

(Mestre)
(Mestre)
(Mestre)

Florença 
Raffaello ****
Villa D’Annunzio ****
Grifone ****

(Cidade)
(Cidade)
(Cidade) 

Roma
Ergife ****
Green Park Pamphili ****
Smooth Rome West ****

(Cidade)
(Cidade)
(Cidade)

Salerno (Cava De´Tirreni)
Holiday Inn Cava De’Tirreni **** (Cidade)

Veneza1
Milão

1
Verona

2
Pádua

Siena
Pisa

Florença 
2

Roma

Assis

2+1

Salerno2

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS Dpl S. Sgl

Número base de pessoas 6 pax 2.480 425

Consulte outras bases e datas de interesse

DATAS DE INICIO 2020

Set 05 12 19 26
Out 03 10 17

DATAS DE INICIO 2021

Mai 01 08 15 22 29
Jun 05 12 19 26
Jul 03 10 17 24 31
Ago 07 14 21 28
Set 04 11 18 25
Out 02 09 16 23

MILÃO

TOUR
EM PRIVADO
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manhã para Nápoles para embarcar no  
ferry até Capri. Chegada e visita da 
ilha, cuja Central Piazzetta, mantendo 
sua modesta arquitetura urbana, está re-
pleta de lojas luxuosas, restaurantes caros 
e paparazzi à caça de celebridades. Pas-
seio de barco ao longo de uma parte da 
costa para admirar as grutas e penhascos 
que o mar esculpiu na ilha ao longo dos 
anos. Almoço e partida em ferry para 
Sorrento. Breve visita desta cidade de 
origem romana que ainda preserva suas 
ruas antigas. Continuação em ônibus até 
Salerno. Hospedagem.

DIA 09 – SALERNO (CAVA 
DE’TIRRENI) – POSITANO – AMALFI 
– SALERNO (CAVA DE´TIRRENI)
Café da manhã e traslado até ao por-
to de Salerno onde embarcaremos num 
cruzeiro costeiro pela costa Amalfitana. 
Após uma hora de navegação, chegare-
mos a Positano, a varanda mais bela de 
Itália e autêntica rainha da Costa Amalfi-

tana. Passeio pela cidade e partida para 
Amalfi cuja figura principal é a Praça 
Duomo e sua impressionante Catedral de 
Sant’Andrea que será visitada. Almoço 
e tempo livre. Pela tarde regresso a Saler-
no. Hospedagem.

DIA 10 – SALERNO (CAVA 
DE´TIRRENI) – POMPEYA – 
NÁPOLES – ROMA
Café da manhã e traslado a Pompeia 
para visitar as excavações da antiga 
cidade romana, sepultada pela erupção 
do Vesúbio. Partida para Nápoles e visita 
panorâmica da cidade, situada na baía 
que tem o mesmo nome. É a cidade mais 
povoada do sul da Itália. Finalizada a visi-
ta, regresso a Roma. Hospedagem.

DIA – 11 ROMA 
Café da manhã e tempo livre até a hora 
do traslado para o aeroporto de Roma. 
Fim dos nossos serviços.

passaremos pela região de Umbria para 
visitar Assis e a Basílica de São Fran-
cisco, a cidade preserva do seu passado 
romano, as muralhas, o fórum, incluin-
do o Templo de Minerva, hoje Igreja de 
Santa Maria Sopra Minerva. Em seguida, 
continuação a Roma pelo Vale do Tíber. 
Hospedagem.

DIA 07 – ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica da 
cidade percorrendo o Lungotevere, Por-
ta Ostiense, Termas de Caracalla, Santa 
Maria Maior, São João de Latrão, o Coli-
seu, Fori Imperiali, Piazza Venezia, Teatro 
Marcello, Circo Massimo, Boca Verdade, e 
passeio incluído ao bairro de Trastevere. 
Resto do dia livre para desfrutar da Cida-
de. Hospedagem.

DIA 08 – ROMA – NÁPOLES – 
CAPRI – SORRENTO – SALERNO 
(CAVA DE’TIRRENI)
Café da manhã e partida logo de 

• Minivan privada durante os 
traslados de chegada em 
Milão.

• Minivan privada como mo-
torista/guia desde a saída de 
Milão ao 2º dia até a chegada 
a Roma ao 6º dia do programa.

• Minivan privada durante 
ao traslado de saída e visita 
panorâmica de Roma.

• Hotéis previstos ou similares 
em regime de alojamento e 
café da manhã.

• Taxas de alojamento.
• Guias locais falando espanhol 

ou português durante as 
visitas previstas em Milão, 
Veneza, Florença, Roma, Capri, 
Sorrento, Positano, Amalfi, 
Pompeia, Nápoles.

• Cruzeiro por o Lago de Garda 
(Abril-Outubro).

• Passeio de Barco pela Lagoa 
de Veneza.

• Passeio por o Bairro Trastevere 
em Roma.

• Ferry Nápoles/Capri/Sorrento.
• Cruzeiro costeiro por as locali-

dades de Amalfi y Positano.
• Entradas na Catedral de Amal-

fi y excavacões de Pompeia.
• Almoços inclusos em Capri e 

Amalfi.

O PREÇO INCLUI

• Guia acompanhante durante 
o circuito.

• Extras, tudo o que não esteja 
incluído no programa.

• Entradas nos museus que 
não estejam mencionado em 
“incluso.

O PREÇO NÃO INCLUI

• Cruzeiro no lago Garda opera 
de abril a outubro. Para outras 
datas, em vez do cruzeiro, se 
visitará a cidade de Sirmione.

OBSERVAÇÕES

SIENA

• Minivan com guia-motorista de língua espanhola planejado 
para traslados e visitas conforme descritos no itinerário. 
Caso os clientes queiram adicionar durante a viagem 
alguma visita ou serviço adicional terá que ser comunicado 
ao guia-motorista que viaja com eles ou via telefone ou 
WhatsApp 48 horas antes de fazer o serviço, a fim de 
oferecer preço e gerenciar o atendimento ao cliente.

• Minivan equipada com todas as medidas de segurança 
atualmente recomendadas por organizações 
governamentais, desinfecção diária, gel hidro alcoólico, 
etc... para a segurança de sua viagem em família.

MUITO IMPORTANTE


