NORTE DA ITÁLIA
2018 (CO-ELCA) LAGOS DO NORTE COMO-COMO 4D-3N
2018 (CO-ELCB) LAGOS DO NORTE & ENCANTOS DO NORTE COMO-ROMA 12D-11N
2018 (FI-ERIA) TOUR RINASCIMENTO FLORENCA-ROMA 6D-5N
2018 (MI-EENA) ENCANTOS DO NORTE MILAO-ROMA 9D-8N
2018 (VE-ESVA) TOUR SERENISSIMA VENEZA-ROMA 7D-6N

TOUR LAGOS DO NORTE

NOVO VERÃO 2018!

(COD. CO-ELCA)

AGORA NOSSOS
ROTEIROS INCLUEM AS
CITY TAX (IMPOSTO
MUNICIPAL)

VERÃO 2018 / 4 DIAS-3 NOITES
QUINTA-DOMINGO / COMO-COMO

Dia 1: 5ª feira – Como
Chegada ao aeroporto de Milão. Transporte até ao hotel por conta própria. Encontro com os restantes participantes. Jantar e
alojamento.
Dia 2: 6ª feira – Como – Lago de Como (Bellaggio – Cernobio) -- Como
Pequeno-almoço no hotel. Desfrute um pouco de tempo livre para visitar Como que se situa sobre o lago com uma vista panorâmica
única. Á hora programada partida em ferryboat para dar um passeio maravilhoso.
A primeira paragem será em Bellagio, na parte superior do “triângulo Lariano”, no cabo que divide a parte do lago entre Como e
Lecco.
Tanto o centro histórico dominado pela basílica românica de San Giacomo (ampliada na era barroca) e a arcada mais recente situada
em frente ao lago, estão perfeitamente conservados. Entre as Vilas aristocráticas devemos lembrar que a Vila Serbelloni foi antes de
tudo um castelo, depois uma residência de campo e só no final do século 15 foi transformada em Vila. Mais tarde, na ultima década
do século 19, uma vez reestruturada, foi convertida num hotel.
O parque estende-se por todo o cabo com uma esplêndida vista sobre as duas partes do lago. A seguir partimos para Cernobbio: um
centro importante para o turismo situado no sopé do Monte Bisbino. Esta cidade é conhecida pela magnifica Vila D’Este (15565-70), a
residência do cardinal Tolomeo Gallio projectada por Pellegrino Tibaldi.
Situada sobre o lago com uma vista estupenda, a casa tem um grande jardim em estilo italiano com uma famosa avenida ladeada de
ciprestes e interrompida por jogos de água, é considerada uma das mais belas do Renascimento italiano.
Dia 3: Sábado: Como – Lago Maggiore (Stresa – Ilhas Borromeas) - Como
Buffet de Pequeno-almoço no hotel.
Hoje iremos a Stresa, situada na parte ocidental do Lago Maggiore. Stresa é uma cidade elegante: visitaremos a pequena aldeia e
teremos tempo livre para poder ver o lago assim como os Alpes. O Lago Maggiore é o segundo lago maior de Itália e delimita a
fronteira entre as regiões italianas: Lombardia e Piemonte. Durante a tarde iremos ás ilhas Borromeas: Isola Madre (ilha mãe), e de
seguida a Ilha dos Pescadores. Aproveite o tempo para descobrir a ilha ao seu próprio ritmo, passeando pelas ruas estreitas ou
deleite-se com um café numa esplanada. Por fim visitaremos a Isola Bella a paisagem do Palácio Borromeo, uma magnifica estrutura
barroca do século XVII. Exploraremos os jardins e admiraremos a fachada ornamentada. Regresso a Como. Jantar e alojamento.
Dia 4: Domingo: Como
Pequeno-almoço no hotel. Fim dos nossos serviços.

TODAS AS TARIFAS SÃO COMISSIONÁVEIS

PREÇOS COMISSIONAVEIS POR PESSOA
€ 720,00 por pessoa em quarto duplo
€ 190,00 suplemento de quarto individual
Terceira cama adulto Sem redução
O PREÇO INCLUI:
- Alojamento em hotéis de 4 estrelas em quartos standard com
casa de banho privada o duche.
- Meia pensão com café da manhã tipo buffet desde o jantar do
primeiro dia até o café da manhã do ultimo dia.
- Meio dia de excursão de Ferry desde Como a Bellaggio –
Cernobbio – Como (ida e volta)
- Meio dia de excursão em Ferry desde Stresa – Ilhas
Borromeas – Stresa (ida e volta)
- Entrada nas ilhas: Isola Bella e Isola Pescatori (ilhas
Borromeas)
- City tax. Atenção: o valor se refere 01.04.17. Em caso
aumento das city tax, será necessário acrescentar
automaticamente suplemento ao preço final.
- Transporte em autocarros de luxo de última geração (a
capacidade do autocarro variará conforme o número de
participantes)
ATENÇÃO: Com menos de 7 participantes, o tour poderá
realizar-se com chofer/guia que fala Inglês e Espanhol
- Guia acompanhante em Espanhol/Inglês durante todo o
itinerário excepto no 1º e no último dia. Com menos de 7
participantes o tour realiza-se com chofer/guia.
- Guia Local em Espanhol/Inglês para a visita de Bellagio
- Iva

O PREÇO NÃO INCLUI:
Por motivos de logística, o itinerário pode ser modificado ou invertido sem prévio aviso. Em qualquer caso, “VERDESICILIA
T.O.” garante todas as visitas e passeios mencionados no itinerário.
Os Jantares durante o circuito podem ser realizados em hotel ou em restaurante local SEGUNDO DECISÃO DA
VERDESICILIA
HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES
Como
: Hotel Como****

- Vôos internacionais ou nacionais
- Transfers de chegada e/ou saída
- Refeições não mencionadas como inclusas
- Bebidas durante as refeições mencionadas como inclusas
- Entradas aos monumentos
- Gorjetas aos guias e motoristas
- Serviço de maleteiros nos aeroportos, portos e hotéis
- Despesas de caráter pessoal, como: lavanderia, telefonemas,
internet, frigobar, compras, seguro de viagem, etc
- Qualquer ítem que não conste no item “o preço inclui”

EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA DEFINITIVA DE CADA SAÍDA
SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE ANTECEDÊNCIA
CONDIÇÕES DE VENDA: CONSULTE A SEÇÃO “2018 CONDIÇÕES DE VENDA CIRCUITOS REGULARES”
NOITES PRÉ-PÓS TOUR: CONSULTE A SEÇÃO "2018 NOITES ADICIONAIS CIRCUITOS REGULARES
AVISO: AS CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS PODEM COMPROMETER ALGUMAS DAS EXCURSÕES. NESTE CASO, É
SUBSITUIRIAN COM EXCURSOES ALTERNATIVAS.

SUPLEMENTOS
OPCIONAIS
“VERDERELAX” (PRECIOS COMISSIONÁVEIS)
€ 142,00 por pessoa comisionavel
Inclui:
- transfer aeroporto Milao-hotel Como (valido
somente às QUI em conexão com o circuito Lagos do Norte –
TRF do GRUPO)

- transfer hotel Como-aeroporto Milao ou hotel
Milao (valido somente os DOM em conexão com o circuito
Lagos do Norte –TRF do GRUPO)

SAIDAS:
MARÇO............15....29
ABRIL……….…12....26
MAIO….…...…..10....24
JUNHO..….....…14...28
AGOSTO……....23
SETEMBRO...…06....27
OUTUBRO….….11
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TOUR LAGOS & ENCANTOS DO
NORTE 12 DIAS-11 NOITES
(COD. CO-ELCB)

VERÃO 2018 QUINTA-SEGUNDA / COMO-ROMA

NOVO VERÃO 2018!
AGORA NOSSOS
ROTEIROS INCLUEM AS
CITY TAX (IMPOSTO
MUNICIPAL)

Dia 1: 5ª feira – Como
Chegada ao aeroporto de Milão. Transporte até ao hotel por conta própria. Encontro com os restantes participantes. Jantar e
alojamento.
Dia 2: 6ª feira – Como – Lago de Como (Bellaggio – Cernobio) -- Como
Pequeno-almoço no hotel. Desfrute um pouco de tempo livre para visitar Como que se situa sobre o lago com uma vista panorâmica
única. Á hora programada partida em ferryboat para dar um passeio maravilhoso.
A primeira paragem será em Bellagio, na parte superior do “triângulo Lariano”, no cabo que divide a parte do lago entre Como e
Lecco.
Tanto o centro histórico dominado pela basílica românica de San Giacomo (ampliada na era barroca) e a arcada mais recente situada
em frente ao lago, estão perfeitamente conservados. Entre as Vilas aristocráticas devemos lembrar que a Vila Serbelloni foi antes de
tudo um castelo, depois uma residência de campo e só no final do século 15 foi transformada em Vila. Mais tarde, na ultima década
do século 19, uma vez reestruturada, foi convertida num hotel.
O parque estende-se por todo o cabo com uma esplêndida vista sobre as duas partes do lago. A seguir partimos para Cernobbio: um
centro importante para o turismo situado no sopé do Monte Bisbino. Esta cidade é conhecida pela magnifica Vila D’Este (15565-70), a
residência do cardinal Tolomeo Gallio projectada por Pellegrino Tibaldi.
Situada sobre o lago com uma vista estupenda, a casa tem um grande jardim em estilo italiano com uma famosa avenida ladeada de
ciprestes e interrompida por jogos de água, é considerada uma das mais belas do Renascimento italiano.
Dia 3: Sábado: Como – Lago Maggiore (Stresa – Ilhas Borromeas) - Como
Buffet de Pequeno-almoço no hotel.
Hoje iremos a Stresa, situada na parte ocidental do Lago Maggiore. Stresa é uma cidade elegante: visitaremos a pequena aldeia e
teremos tempo livre para poder ver o lago assim como os Alpes. O Lago Maggiore é o segundo lago maior de Itália e delimita a
fronteira entre as regiões italianas: Lombardia e Piemonte. Durante a tarde iremos ás ilhas Borromeas: Isola Madre (ilha mãe), e de
seguida a Ilha dos Pescadores. Aproveite o tempo para descobrir a ilha ao seu próprio ritmo, passeando pelas ruas estreitas ou
deleite-se com um café numa esplanada. Por fim visitaremos a Isola Bella a paisagem do Palácio Borromeo, uma magnifica estrutura
barroca do século XVII. Exploraremos os jardins e admiraremos a fachada ornamentada. Regresso a Como. Jantar e alojamento.
Dia 4: Domingo: Como – Milão
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre. Transfer atè Milão Traslado a Milan e encontro com os restantes participantes. Jantar e
alojamento.
Dia 5: 2ª Feira: Milão
Pequeno-almoço no hotel. Hoje faremos uma excursão panorâmica de meio dia á capital económica de Itália: A excursão levar-nos-á
até á Piazza dei Mercanti onde admiraremos o coração medieval da cidade. O teatro de La Scala, construído em 1776 e situado na
Piazza della Scala, não é apenas um monumento, é considerado o templo da música. Entraremos também na majestosa Galleria
Vittorio Emanuelle II, um tesouro da engenharia do século XIX, mais que um edifício é um símbolo real da excelência italiana. Por
último, mas não menos importante chegaremos á terceira maior catedral de Europa. Almoço livre. Tarde livre para descobrir a cidade
por sua conta ou para aproveitar para ir ás compras (uma das actividades que mais gente atrai à cidade de Milão). Jantar e
alojamento.
Dia 6: 3ª Feira: Milão – Sirmione – Verona - Veneza
Pequeno-almoço no hotel. Partida até ao Lago de Garda e mais precisamente a Sirmione: uma antiga cidade cheia de ruas
empedradas e monumentos históricos. Tempo livre para visitar a cidade, a linda vila romana e/ou as grutas de Catulo (Grotte di
Catullo). Também poderão visitar o Castelo Scaligero, raro exemplo de fortificação medieval sobre um lago. Continuaremos a nossa
viagem até Verona. Visita da cidade a pè. Continuaremos a nossa viagem até Veneza. Jantar e alojamento.
Dia 7: 4ª Feira: Veneza – Murano – Burano - Veneza
Buffet de Pequeno-almoço no hotel. Hoje para iniciar desfrutaremos de um passeio a pé pela Sereníssima: uma das mais bonitas
cidades do mundo, considerada Património da Humanidade pela UNESCO. O centro histórico de Veneza está situado no meio de
uma lagoa, com um total de 118 pequenas ilhas separadas por canais e unidas por pontes pedonais. Passaremos por monumentos
magníficos (visitas externas) como o Palazzo Ducale, a famosa Ponte dos Suspiros, a Basílica de São Marcos e descobriremos deste
modo a beleza de Veneza. Almoço livre.
Á tarde, iniciaremos uma excursão ás ilhas da lagoa: Murano, Burano e Torcello. Durante a viagem em barco, poderemos admirar a
Igreja de San Giorgio Maggiore, uma igreja beneditina do século XVI projectada por Andrea Palladio e construída entre 1566 e 1610,
os jardins públicos, a ponta de Santa Elena e o Lido (a famosa praia). Chegaremos a Murano conhecida em todo o mundo pela sua
indústria de fabricação de vidro. A seguinte paragem será na pitoresca Burano, famosa pelas casas dos pescadores pintadas com
cores brilhantes. Por fim chegaremos á pouco povoada ilha de Torcello, o primeiro centro de civilização na lagoa. A catedral de Santa
Maria Assunta com os seus magníficos mosaicos e a igreja de Santa Fosca são testemunhos da sua antiga glória. Regresso ao hotel.
Jantar e alojamento.
Dia 8: 5ª Feira: Veneza – Florença
Pequeno-almoço no hotel. Partida para Florença. Almoço livre. Chegados á cidade iniciaremos uma excursão de meio dia a pé: esta
excursão começará na Piazza San Firenze; onde podemos encontrar o Bargello e o Tribunal Fiorentino, outrora uma igreja, hoje é a
sede do Tribunal de Florença. Continuamos até á igreja de Santa Croce, onde se encontram muitas obras-primas, juntamente com as
sepulturas de alguns personagens italianos importantes. De seguida iremos até á PiazzaSignoria, o coração da cidade de Florença
desde a antiguidade. Esta praça é famosa pela sua Fonte de Neptuno, o Palazzo Vecchio e o notável Piazzale degli Uffizi, assim
como o famoso Ponte Vecchio. Jantar e alojamento em Florença.

TODAS AS TARIFAS SÃO COMISSIONÁVEIS

PREÇOS COMISSIONAVEIS POR PESSOA DE
CATEGORIA PRIMEIRA
€ 2.300,00 por pessoa em quarto duplo
€ 720,00 suplemento de quarto individual
Terceira cama adulto Sem redução

PREÇOS COMISSIONAVEIS POR PESSOA DE
CATEGORIA TURISTA
€ 1.990,00 por pessoa em quarto duplo
€ 685,00 suplemento de quarto individual
Terceira cama adulto Sem redução
O PREÇO INCLUI:
- Alojamento em hotéis de 3 estrelas Superior/4 estrelas centrais
(primeira classe) ou em hotéis de 3 estrelas centrais (Classe
turística) quartos standard com casa de banho privada ou duche.
- Meia pensão com café da manhã tipo buffet desde o jantar do
primeiro dia até o café da manhã do ultimo dia.
- City tax. Atenção: o valor se refere 01.04.17. Em caso aumento das city
tax, será necessário acrescentar automaticamente suplemento ao preço
final.

- Transfer do hotel em Como ao hotel de Milão
- Transporte desde o estacionamento central de Veneza até ao
ponto mais perto do seu hotel e vice-versa.
- Meio dia de excursão de Ferry desde Como a Bellaggio –
Cernobbio – Como (ida e volta)
- Meio dia de excursão em Ferry desde Stresa – Ilhas Borromeas
– Stresa (ida e volta)
- Entrada nas ilhas: Isola Bella e Isola Pescatori (ilhas
Borromeas)
- Excursão de meio dia em ferry a Murano, Burano e Torcello
- Ferry desde Portovenere até Monterosso e Vernazza (se as
condições meteorológicas e do mar permitirem, em caso
contrário, a excursão será realizada em comboio desde La
Spezia. Atenção: a escolha entre o ferry e/ou comboio será
tomada de forma arbitrária por parte de Verdesicilia) Dependendo
do tempo disponível, das condições meteorológicas ou turísticas,
Verdesicilia garante visitar uma cidade de Cinque Terre:
Vernazza ou Monterosso
- Transporte em autocarros de luxo de última geração (a
capacidade do autocarro variará conforme o número de
participantes)
ATENÇÃO: Com menos de 7 participantes, o tour poderá
realizar-se com chofer/guia que fala Inglês e Espanhol
- Guia acompanhante em Espanhol/Inglês durante todo o
itinerário excepto no 1º, no dia 4° e no último dia. Com menos de
7 participantes o tour realiza-se com chofer/guia.
- Visitas panorâmicas (sem guia local) durante todo o itinerário
EXCEPTO em Milão, Veneza e Florença
- Visitas livres em Sirmione, Verona, Cinque Terre, Pisa, Siena e
Asis.
- Guia Local em Espanhol/Inglês para as visitas de Bellagio,
Milão, Veneza e Florença
- Iva
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TOUR LAGOS & ENCANTOS DO
NORTE 12 DIAS-11 NOITES
(COD. CO-ELCB)

VERÃO 2018 QUINTA-SEGUNDA / COMO-ROMA

NOVO VERÃO 2018!
AGORA NOSSOS
ROTEIROS INCLUEM AS
CITY TAX (IMPOSTO
MUNICIPAL)

Dia 9: 6ª Feira: Florença – Cinco Terras – Pisa – Florença
Pequeno-almoço no hotel. Hoje apreciaremos uma maravilhosa excursão a uma das zonas mais famosas de Itália: as Cinco Terras.
(Se as condições meteorológicas o permitirem, partida para Portovenere (em caso de condições meteorológicas desfavoráveis,
iremos até La Spezia e realizaremos a visita ás Cinco Terras de Comboio): em Portovenere embarcaremos num ferry que nos levará
até Monterosso, a maior das cidades das Cinco Terras. Um guia acompanhá-lo-á através das vinhas plantadas em sulcos, de antigos
olivais e das espectaculares paisagens panorâmicas. Em seguida, partida para a encantadora cidade de Vernazza, conhecida por
suas ruas estreitas e a sua pequena praça com vista sobre o mar. Regresso a Portovenere (ou a La Spezia se a excursão se realizou
em comboio) e partida para Florença. Faremos uma paragem em Pisa para admirar (desde o exterior) a famosa torre Pendente.
Chegada a Florença. Jantar e alojamento. (Uma parte da viagem realizar-se-á em ferry. No caso em que as condições atmosféricas e
do mar (consoante a decisão arbitrária de Verdesicilia) não permitirem o embarque, a visita será feita de comboio. Dependendo do
tempo disponível, das condições meteorológicas ou turísticas, Verdesicilia garante visitar uma cidade de Cinque Terre: Vernazza ou
Monterosso
Dia 10: Sábado: Florença – Siena – San Gimignano - Florença
Pequeno-almoço no hotel. Partida para a cidade medieval de Siena. Passeio pela cidade, incluirá (visitas externas): a catedral,
famosa pelo seu mármore único. A Piazza del Campo, lugar onde se realiza o famoso Palio di Siena, corridas de cavalos medievais,
celebradas duas vezes por ano. Depois teremos um pouco de tempo livre para explorar de forma independente a cidade de Siena ou
para almoçar. Á tarde partida para a cidade de San Gimignano conhecida pela muralha que a fortifica . Descobriremos e
admiraremos impressionantes monumentos românicos e góticos. Regresso a Florença. Jantar e alojamento.
Dia 11: Domingo: Florencia – Chianti - Assisi – Roma
Pequeno-almoço no hotel. Partida até á famosa zona de Chianti onde, além de poder admirar a famosa paisagem campestre
Toscana poderá realizar uma carta de vinhos (não incluído). Seguiremos até Asis: famoso lugar de peregrinação. Passearemos pelo
labirinto de ruas medievais e visitaremos as Basílicas de Santa Clara e São Francisco para ver uma das maiores colecções de arte
de Itália. Partida para Roma. Jantar e alojamento.
Dìa 12: 2ª Feira: Roma
Pequeno-almoço no hotel. Fim dos nossos serviços.
Por motivos de logística, o itinerário pode ser modificado ou invertido sem prévio aviso. Em qualquer caso, “VERDESICILIA
T.O.” garante todas as visitas e passeios mencionados no itinerário.
Os Jantares durante o circuito podem ser realizados em hotel ou em restaurante local SEGUNDO DECISÃO DA
VERDESICILIA
HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES – DE CATEGORIA PRIMEIRA
Como
: Hotel Como****
Milán
: Grand Hotel Adi Doria ****
Venecia : Hotel All’Angelo **** / Hotel Bonvecchiati**** / Hotel Santa Chiara ***s
Florencia : Hotel Palazzo Ricasoli**** / Hotel Kraft**** / Hotel C-Hotels ****
Roma
: Hotel Donna Laura Palace**** / Massimo d’Azeglio**** / Hotel Diana Roof Garden ****

O PREÇO NÃO INCLUI:
- Vôos internacionais ou nacionais
- Transfers de chegada e/ou saída
- Refeições não mencionadas como inclusas
- Bebidas durante as refeições mencionadas como inclusas
- Entradas aos monumentos
- Gorjetas aos guias e motoristas
- Serviço de maleteiros nos aeroportos, portos e hotéis
- Despesas de caráter pessoal, como: lavanderia, telefonemas,
internet, frigobar, compras, seguro de viagem, etc
- Qualquer ítem que não conste no item “o preço inclui”

SUPLEMENTOS OPCIONAIS “VERDERELAX” (PRECIOS
COMISSIONÁVEIS)
€ 194,00 por pessoa comisionavel
Inclui:
- transfer aeroporto Milao-hotel Como (valido somente às QUI
em conexão com o circuito Lagos do Norte & Encantos –TRF do GRUPO)

- entradas aos monumentos. Inclui entradas a: Milan:
Teatro La Scala / Milan: entrada Duomo e auricurales /
Verona: Arena / Verona: Casa de Julieta / Florence: Basílica
de Santa Croce e auriculares / Siena: Catedral / Assis:
Basílica de San Francisco. ATENÇÃO: O valor se refere ao
preço valido em 01.09.16. Em caso aumento das tarifas, será
necessário acrescentar suplemento ao preço final
automaticamente.
- transfer hotel Roma-aeroporto Roma (valido somente às SEG
em conexão com o circuito Lagos do Norte & Encantos –TRF do GRUPO)

HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES – DE CATEGORIA TURISTA
Como
: Hotel Como****
Milán
: Hotel Ibis Milano Centro***
Venecia : Hotel Il Mercante di Venezia***
Florencia : Hotel Meridiana***
Roma
: Hotel Fiamma*** / Hotel Rome Garden ***
EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA DEFINITIVA DE CADA SAÍDA
SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE ANTECEDÊNCIA
CONDIÇÕES DE VENDA: CONSULTE A SEÇÃO “2018 CONDIÇÕES DE VENDA CIRCUITOS REGULARES”
NOITES PRÉ-PÓS TOUR: CONSULTE A SEÇÃO "2018 NOITES ADICIONAIS CIRCUITOS REGULARES

SAIDAS:
MARÇO............15....29
ABRIL……….…12....26
MAIO….…...…..10....24
JUNHO..….....…14...28
AGOSTO……....23
SETEMBRO...…06....27
OUTUBRO….….11
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TOUR RINASCIMENTO (COD. FI-ERIA)

NOVO VERÃO 2018!

VERÃO 2018 / 6 DIAS-5 NOITES

AGORA NOSSOS
ROTEIROS INCLUEM AS
CITY TAX (IMPOSTO
MUNICIPAL)

QUARTA-SEGUNDA / FLORENÇA-ROMA

Dìa 1: 4ª Feira: Florença
Chegada ao aeroporto de Florença. Transporte ao hotel por conta própria. Encontro com o
resto dos participantes. Jantar e alojamento.
Dia 2: 5ª Feira: Florença
Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre. Almoço livre. Excursão de meio dia a pé: esta excursão começará na Piazza San Firenze;
onde podemos encontrar o Bargello e o Tribunal Fiorentino, outrora uma igreja, hoje é a sede do Tribunal de Florença. Continuamos
até á igreja de Santa Croce, onde se encontram muitas obras-primas, juntamente com as sepulturas de alguns personagens italianos
importantes. De seguida iremos até á PiazzaSignoria, o coração da cidade de Florença desde a antiguidade. Esta praça é famosa
pela sua Fonte de Neptuno, o Palazzo Vecchio e o notável Piazzale degli Uffizi, assim como o famoso Ponte Vecchio. Jantar e
alojamento em Florença.
Dia 3: 6ª Feira: Florença – Cinco Terras – Pisa – Florença
Pequeno-almoço no hotel. Hoje apreciaremos uma maravilhosa excursão a uma das zonas mais famosas de Itália: as Cinco Terras.
(Se as condições meteorológicas o permitirem, partida para Portovenere (em caso de condições meteorológicas desfavoráveis,
iremos até La Spezia e realizaremos a visita ás Cinco Terras de Comboio): em Portovenere embarcaremos num ferry que nos levará
até Monterosso, a maior das cidades das Cinco Terras. Um guia acompanhá-lo-á através das vinhas plantadas em sulcos, de antigos
olivais e das espectaculares paisagens panorâmicas. Em seguida, partida para a encantadora cidade de Vernazza, conhecida por
suas ruas estreitas e a sua pequena praça com vista sobre o mar. Regresso a Portovenere (ou a La Spezia se a excursão se realizou
em comboio) e partida para Florença. Faremos uma paragem em Pisa para admirar (desde o exterior) a famosa torre Pendente.
Chegada a Florença. Jantar e alojamento. (Uma parte da viagem realizar-se-á em ferry. No caso em que as condições atmosféricas e
do mar (consoante a decisão arbitrária de Verdesicilia) não permitirem o embarque, a visita será feita de comboio) . No caso em que
as condições atmosféricas e do mar (consoante a decisão arbitrária de Verdesicilia) não permitirem o embarque, a visita será feita de
comboio. Dependendo do tempo disponível, das condições meteorológicas ou turísticas, Verdesicilia garante visitar uma cidade de
Cinque Terre: Vernazza ou Monterosso
Dia 4: Sábado: Florença – Siena – San Gimignano - Florença
Pequeno-almoço no hotel. Partida para a cidade medieval de Siena. Passeio pela cidade, incluirá (visitas externas): a catedral,
famosa pelo seu mármore único. A Piazza del Campo, lugar onde se realiza o famoso Palio di Siena, corridas de cavalos medievais,
celebradas duas vezes por ano. Depois teremos um pouco de tempo livre para explorar de forma independente a cidade de Siena ou
para almoçar. Á tarde partida para a cidade de San Gimignano conhecida pela muralha que a fortifica . Descobriremos e
admiraremos impressionantes monumentos românicos e góticos. Regresso a Florença. Jantar e alojamento.
Dia 5: Domingo: Florencia – Chianti - Assisi – Roma
Pequeno-almoço no hotel. Partida até á famosa zona de Chianti onde, além de poder admirar a famosa paisagem campestre
Toscana poderá realizar uma carta de vinhos (não incluído). Seguiremos até Asis: famoso lugar de peregrinação. Passearemos pelo
labirinto de ruas medievais e visitaremos as Basílicas de Santa Clara e São Francisco para ver uma das maiores colecções de arte
de Itália. Partida para Roma. Jantar e alojamento.
Dìa 6: 2ª Feira: Roma
Pequeno-almoço no hotel. Fim dos nossos serviços.
Por motivos de logística, o itinerário pode ser modificado ou invertido sem prévio aviso. Em qualquer caso, “VERDESICILIA
T.O.” garante todas as visitas e passeios mencionados no itinerário.
Os Jantares durante o circuito podem ser realizados em hotel ou em restaurante local SEGUNDO DECISÃO DA
VERDESICILIA
HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES – DE CATEGORIA PRIMEIRA
Florença : Hotel Palazzo Ricasoli**** / Hotel Kraft**** / Hotel C-Hotels ****
Roma
: Hotel Donna Laura Palace**** / Massimo d’Azeglio**** / Hotel Diana Roof Garden ****
HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES – DE CATEGORIA TURISTA
Florença : Hotel Meridiana***
Roma
: Hotel Fiamma*** / Hotel Rome Garden ***
EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA DEFINITIVA DE CADA SAÍDA SERÁ
COMUNICADA COM 14 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

CONDIÇÕES DE VENDA: CONSULTE A SEÇÃO “2018 CONDIÇÕES DE VENDA CIRCUITOS REGULARES”
NOITES PRÉ-PÓS TOUR: CONSULTE A SEÇÃO "2018 NOITES ADICIONAIS CIRCUITOS REGULARES

SAIDAS:
MARÇO............21
ABRIL…………04....18
MAIO……...…..02....16....30
JUNHO.…........20
JULHO...……...04
AGOSTO……....29
SETEMBRO…...12...19
OUTUBRO….….03....17

TODAS AS TARIFAS SÃO COMISSIONÁVEIS

PREÇOS COMISSIONAVEIS POR PESSOA DE
CATEGORIA PRIMEIRA - HOTEIS CENTRAIS
€ 1.120,00 por pessoa em quarto duplo
€ 295,00 suplemento de quarto individual
Terceira cama adulto Sem redução

PREÇOS COMISSIONAVEIS POR PESSOA DE
CATEGORIA TURISTA - HOTEIS CENTRAIS
€ 975,00 por pessoa em quarto duplo
€ 280,00 suplemento de quarto individual
Terceira cama adulto Sem redução
O PREÇO INCLUI:
- Alojamento em hotéis de 3 estrelas Superior/4 estrelas centrais (primeira
classe) ou em hotéis de 3 estrelas centrais (Classe turística) quartos
standard com casa de banho privada ou duche.
- Meia pensão com café da manhã tipo buffet desde o jantar do primeiro
dia até o café da manhã do ultimo dia.
- City tax. Atenção: o valor se refere 01.04.17. Em caso aumento das city
tax, será necessário acrescentar automaticamente suplemento ao preço
final.
- Ferry desde Portovenere até Monterosso e Vernazza (se as condições
meteorológicas e do mar permitirem, em caso contrário, a excursão será
realizada em comboio desde La Spezia. Atenção: a escolha entre o ferry e/
ou comboio será tomada de forma arbitrária por parte de Verdesicilia)
Dependendo do tempo disponível, das condições meteorológicas ou
turísticas, Verdesicilia garante visitar uma cidade de Cinque Terre:
Vernazza ou Monterosso
- Transporte em autocarros de luxo de última geração (a capacidade do
autocarro variará conforme o número de participantes)
ATENÇÃO: Com menos de 7 participantes, o tour poderá realizar-se com
chofer/guia que fala Inglês e Espanhol
- Guia acompanhante em Espanhol/Inglês durante todo o itinerário excepto
no 1º e no último dia. Com menos de 7 participantes o tour realiza-se com
chofer/guia.
- Visitas panorâmicas (sem guia local) durante todo o itinerário EXCEPTO
em Florença
- Visitas livres em Cinque Terre, Pisa, Siena e Asis.
- Guia Local em Espanhol/Inglês para a visita de Florença
- Iva

O PREÇO NÃO INCLUI:
- Vôos internacionais ou nacionais
- Transfers de chegada e/ou saída
- Refeições não mencionadas como inclusas
- Bebidas durante as refeições mencionadas como inclusas
- Entradas aos monumentos
- Gorjetas aos guias e motoristas
- Serviço de maleteiros nos aeroportos, portos e hotéis
- Despesas de caráter pessoal, como: lavanderia, telefonemas, internet,
frigobar, compras, seguro de viagem, etc
- Qualquer ítem que não conste no item “o preço inclui”

SUPLEMENTOS OPCIONAIS “VERDERELAX” (PRECIOS
COMISSIONÁVEIS)
€ 150,00 por pessoa comisionavel
Inclui:
- transfer aeroporto Florença-hotel Florença (valido somente
às QUA em conexão com o circuito Rinascimento –TRF do GRUPO)

- entradas aos monumentos. Inclui entradas a: Florença:
Basílica de Santa Croce e auriculares / Siena: Catedral /
Assis: Basílica de San Francisco. ATENÇÃO: O valor se
refere ao preço valido em 01.09.16. Em caso aumento das
tarifas, será necessário acrescentar suplemento ao preço final
automaticamente.
- transfer hotel Roma-aeroporto Roma (valido somente às SEG
em conexão com o circuito Rinascimento –TRF do GRUPO)

Via Mulini 25a - 90046 Monreale (PA) – Italia Tel. +39 0916407418 – Fax +39 0916407311 info@verdesicilia.it – www.verdesicilia.it

TOUR ENCANTOS DO NORTE
(COD. MI-EENA)

VERÃO 2018 / 9 DIAS-8 NOITES
DOMINGO-SEGUNDA / MILAO-ROMA

NOVO VERÃO 2018!
AGORA NOSSOS ROTEIROS
INCLUEM AS CITY TAX
(IMPOSTO MUNICIPAL)

Dia 1: Domingo: Milão
Chegada ao aeroporto de Milão. Transporte ao hotel por conta própria. Encontro com o resto dos participantes. Jantar e alojamento.
Dia 2: 2ª Feira: Milão
Pequeno-almoço no hotel. Hoje faremos uma excursão panorâmica de meio dia á capital económica de Itália: A excursão levar-nos-á até á Piazza dei
Mercanti onde admiraremos o coração medieval da cidade. O teatro de La Scala, construído em 1776 e situado na Piazza della Scala, não é apenas um
monumento, é considerado o templo da música. Entraremos também na majestosa Galleria Vittorio Emanuelle II, um tesouro da engenharia do século
XIX, mais que um edifício é um símbolo real da excelência italiana. Por último, mas não menos importante chegaremos á terceira maior catedral de
Europa. Almoço livre. Tarde livre para descobrir a cidade por sua conta ou para aproveitar para ir ás compras (uma das actividades que mais gente atrai
à cidade de Milão). Jantar e alojamento.

Dia 3: 3ª Feira: Milão – Sirmione – Verona - Veneza
Pequeno-almoço no hotel. Partida até ao Lago de Garda e mais precisamente a Sirmione: uma antiga cidade cheia de ruas empedradas e monumentos
históricos. Tempo livre para visitar a cidade, a linda vila romana e/ou as grutas de Catulo (Grotte di Catullo). Também poderão visitar o Castelo
Scaligero, raro exemplo de fortificação medieval sobre um lago. Continuaremos a nossa viagem até Verona. Visita da cidade a pè. Continuaremos a
nossa viagem até Veneza. Jantar e alojamento.

Dia 4: 4ª Feira: Veneza – Murano – Burano - Veneza
Buffet de Pequeno-almoço no hotel. Hoje para iniciar desfrutaremos de um passeio a pé pela Sereníssima: uma das mais bonitas cidades do mundo,
considerada Património da Humanidade pela UNESCO. O centro histórico de Veneza está situado no meio de uma lagoa, com um total de 118
pequenas ilhas separadas por canais e unidas por pontes pedonais. Passaremos por monumentos magníficos (visitas externas) com o o Palazzo Ducale,
a famosa Ponte dos Suspiros, a Basílica de São Marcos e descobriremos deste modo a beleza de Veneza. Almoço livre.
Á tarde, iniciaremos uma excursão ás ilhas da lagoa: Murano, Burano e Torcello. Durante a viagem em barco, poderemos admirar a Igreja de San
Giorgio Maggiore, uma igreja beneditina do século XVI projectada por Andrea Palladio e construída entre 1566 e 1610, os jardi ns públicos, a ponta de
Santa Elena e o Lido (a famosa praia). Chegaremos a Murano conhecida em todo o mundo pela sua indústria de fabricação de vidr o. A seguinte
paragem será na pitoresca Burano, famosa pelas casas dos pescadores pintadas com cores brilhantes. Por fim chegaremos á pouc o povoada ilha de
Torcello, o primeiro centro de civilização na lagoa. A catedral de Santa Maria Assunta com os seus magníficos mosaicos e a igreja de Santa Fosca são
testemunhos da sua antiga glória. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

Dia 5: 5ª Feira: Veneza – Florença
Pequeno-almoço no hotel. Partida para Florença. Almoço livre. Chegados á cidade iniciaremos uma excursão de meio dia a pé: esta excursão começará
na Piazza San Firenze; onde podemos encontrar o Bargello e o Tribunal Fiorentino, outrora uma igreja, hoje é a sede do Tribunal de Florença.
Continuamos até á igreja de Santa Croce, onde se encontram muitas obras-primas, juntamente com as sepulturas de alguns personagens italianos
importantes. De seguida iremos até á PiazzaSignoria, o coração da cidade de Florença desde a antiguidade. Esta praça é famosa pela sua Fonte de
Neptuno, o Palazzo Vecchio e o notável Piazzale degli Uffizi, assim como o famoso Ponte Vecchio. Jantar e alojamento em Florença.

Dia 6: 6ª Feira: Florença – Cinco Terras – Pisa – Florença
Pequeno-almoço no hotel. Hoje apreciaremos uma maravilhosa excursão a uma das zonas mais famosas de Itália: as Cinco Terras. (Se as condições
meteorológicas o permitirem, partida para Portovenere (em caso de condições meteorológicas desfavoráveis, iremos até La Spezia e realizaremos a
visita ás Cinco Terras de Comboio): em Portovenere embarcaremos num ferry que nos levará até Monterosso, a maior das cidades das Cinco Terras.
Um guia acompanhá-lo-á através das vinhas plantadas em sulcos, de antigos olivais e das espectaculares paisagens panorâmicas. Em seguida, partida
para a encantadora cidade de Vernazza, conhecida por suas ruas estreitas e a sua pequena praça com vista sobre o mar. Regresso a Portovenere (ou
a La Spezia se a excursão se realizou em comboio) e partida para Florença. Faremos uma paragem em Pisa para admirar (desde o exterior) a famosa
torre Pendente. Chegada a Florença. Jantar e alojamento. (Uma parte da viagem realizar-se-á em ferry. No caso em que as condições atmosféricas e do
mar (consoante a decisão arbitrária de Verdesicilia) não permitirem o embarque, a visita será feita de comboio) No caso em que as condições
atmosféricas e do mar (consoante a decisão arbitrária de Verdesicilia) não permitirem o embarque, a visita será feita de comboio. Dependendo do tempo
disponível, das condições meteorológicas ou turísticas, Verdesicilia garante visitar uma cidade de Cinque Terre: Vernazza ou Monterosso

Dia 7: Sábado: Florença – Siena – San Gimignano - Florença
Pequeno-almoço no hotel. Partida para a cidade medieval de Siena. Passeio pela cidade, incluirá (visitas externas): a catedral, famosa pelo seu
mármore único. A Piazza del Campo, lugar onde se realiza o famoso Palio di Siena, corridas de cavalos medievais, celebradas duas vezes por ano.
Depois teremos um pouco de tempo livre para explorar de forma independente a cidade de Siena ou para almoçar. Á tarde partida para a cidade de San
Gimignano conhecida pela muralha que a fortifica . Descobriremos e admiraremos impressionantes monumentos românicos e góticos. Regresso a
Florença. Jantar e alojamento.

Dia 8: Domingo: Florencia – Chianti - Assisi – Roma
Pequeno-almoço no hotel. Partida até á famosa zona de Chianti onde, além de poder admirar a famosa paisagem campestre Toscana poderá realizar
uma carta de vinhos (não incluído). Seguiremos até Asis: famoso lugar de peregrinação. Passearemos pelo labirinto de ruas medievais e visitaremos as
Basílicas de Santa Clara e São Francisco para ver uma das maiores colecções de arte de Itália. Partida para Roma. Jantar e alojamento.

Dìa 9: 2ª Feira: Roma
Pequeno-almoço no hotel. Fim dos nossos serviços.
Por motivos de logística, o itinerário pode ser modificado ou invertido sem prévio aviso. Em qualquer caso, “VERDESICILIA T.O.” garante
todas as visitas e passeios mencionados no itinerário.
Os Jantares durante o circuito podem ser realizados em hotel ou em restaurante local SEGUNDO DECISÃO DA VERDESICILIA

SAIDAS:
MARÇO.............18
ABRIL…….……01....15....29
MAIO……..…....13....27
JUNHO..…....…17
JULHO..….…....01
AGOSTO……....26
SETEMBRO...…09...16...30
OUTUBRO…..14

HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES – DE CATEGORIA PRIMEIRA
Milão
: Grand Hotel Adi Doria ****
Veneza
: Hotel All’Angelo **** / Hotel Bonvecchiati**** / Hotel Santa Chiara ***s
Florença
: Hotel Palazzo Ricasoli**** / Hotel Kraft**** / Hotel C-Hotels ****
Roma
: Hotel Donna Laura Palace**** / Massimo d’Azeglio**** / Hotel Diana Roof Garden ****
HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES – DE CATEGORIA TURISTA
Milão
: Hotel Ibis Milano Centro***
Veneza
: Hotel Il Mercante di Venezia***
Florença
: Hotel Meridiana***
Roma
: Hotel Fiamma*** / Hotel Rome Garden ***
EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA
DEFINITIVA DE CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE ANTECEDÊNCIA
CONDIÇÕES DE VENDA: CONSULTE A SEÇÃO “2018 CONDIÇÕES DE VENDA CIRCUITOS
REGULARES”
NOITES PRÉ-PÓS TOUR: CONSULTE A SEÇÃO "2018 NOITES ADICIONAIS CIRCUITOS REGULARES

TODAS AS TARIFAS SÃO COMISSIONÁVEIS

PREÇOS COMISSIONAVEIS POR PESSOA
CATEGORIA PRIMEIRA - HOTEIS CENTRAIS
€ 1.570,00 por pessoa em quarto duplo
€ 530,00 suplemento de quarto individual
Terceira cama adulto Sem redução

DE

PREÇOS COMISSIONAVEIS POR PESSOA
CATEGORIA TURISTA - HOTEIS CENTRAIS
€ 1.260,00 por pessoa em quarto duplo
€ 495,00 suplemento de quarto individual
Terceira cama adulto Sem redução

DE

O PREÇO INCLUI:
- Alojamento em hotéis de 3 estrelas Superior/4 estrelas centrais (primeira
classe) ou em hotéis de 3 estrelas centrais (Classe turística) quartos
standard com casa de banho privada ou duche.
- Meia pensão com café da manhã tipo buffet desde o jantar do primeiro
dia até o café da manhã do ultimo dia.
- City tax. Atenção: o valor se refere 01.04.17. Em caso aumento das city
tax, será necessário acrescentar automaticamente suplemento ao preço
final.
- Transporte desde o estacionamento central de Veneza até ao ponto mais
perto do seu hotel e vice-versa.
- Excursão de meio dia em ferry a Murano, Burano e Torcello
- Ferry desde Portovenere até Monterosso e Vernazza (se as condições
meteorológicas e do mar permitirem, em caso contrário, a excursão será
realizada em comboio desde La Spezia. Atenção: a escolha entre o ferry e/
ou comboio será tomada de forma arbitrária por parte de Verdesicilia)
Dependendo do tempo disponível, das condições meteorológicas ou
turísticas, Verdesicilia garante visitar uma cidade de Cinque Terre:
Vernazza ou Monterosso
- Transporte em autocarros de luxo de última geração (a capacidade do
autocarro variará conforme o número de participantes)
ATENÇÃO: Com menos de 7 participantes, o tour poderá realizar-se com
chofer/guia que fala Inglês e Espanhol
- Guia acompanhante em Espanhol/Inglês durante todo o itinerário excepto
no 1º e no último dia. Com menos de 7 participantes o tour realiza-se com
chofer/guia.
- Visitas panorâmicas (sem guia local) durante todo o itinerário EXCEPTO
em Milão, Veneza e Florença
- Visitas livres em Sirmione, Verona, Cinque Terre, Pisa, Siena e Asis.
- Guia Local em Espanhol/Inglês para as visitas de Milão, Veneza e
Florença
- Iva

O PREÇO NÃO INCLUI:
- Vôos internacionais ou nacionais
- Transfers de chegada e/ou saída
- Refeições não mencionadas como inclusas
- Bebidas durante as refeições mencionadas como inclusas
- Entradas aos monumentos
- Gorjetas aos guias e motoristas
- Serviço de maleteiros nos aeroportos, portos e hotéis
- Despesas de caráter pessoal, como: lavanderia, telefonemas, internet,
frigobar, compras, seguro de viagem, etc
- Qualquer ítem que não conste no item “o preço inclui”

SUPLEMENTOS OPCIONAIS “VERDERELAX” (PRECIOS
COMISSIONÁVEIS)
€ 194,00 por pessoa comisionavel
Inclui:
- transfer aeroporto Milao-hotel Milao (valido somente os DOM em
conexão com o circuito Encantos –TRF do GRUPO)
- entradas aos monumentos. Inclui entradas a: Milan: Teatro La Scala /
Milan: entrada Duomo e auricurales / Verona: Arena / Verona: Casa de
Julieta / Florence: Basílica de Santa Croce e auriculares / Siena: Catedral /
Assis: Basílica de San Francisco. ATENÇÃO: O valor se refere ao preço
valido em 01.09.16. Em caso aumento das tarifas, será necessário
acrescentar suplemento ao preço final automaticamente.
- transfer hotel Roma-aeroporto Roma (valido somente às SEG em
conexão com o circuito Encantos –TRF do GRUPO)

Via Mulini 25a - 90046 Monreale (PA) – Italia Tel. +39 0916407418 – Fax +39 0916407311 info@verdesicilia.it – www.verdesicilia.it

TOUR SERENISSIMA (COD. VE-ESVA)

NOVO VERÃO 2018!

VERÃO 2018 / 7 DIAS-6 NOITES

AGORA NOSSOS ROTEIROS
INCLUEM AS CITY TAX
(IMPOSTO MUNICIPAL)

TERCEIRA-SEGUNDA / VENEZA-ROMA
Dia 1: 3ª Feira: Veneza

TODAS AS TARIFAS SÃO COMISSIONÁVEIS

Chegada ao aeroporto de Veneza. Transporte ao hotel por conta própria. Encontro com o resto dos participantes. Jantar e alojamento.

PREÇOS COMISSIONAVEIS POR PESSOA
CATEGORIA PRIMEIRA - HOTEIS CENTRAIS
€ 1.350,00 por pessoa em quarto duplo
€ 380,00 suplemento de quarto individual
Terceira cama adulto Sem redução

DE

PREÇOS COMISSIONAVEIS POR PESSOA
CATEGORIA TURISTA - HOTEIS CENTRAIS
€ 1.140,00 por pessoa em quarto duplo
€ 350,00 suplemento de quarto individual
Terceira cama adulto Sem redução

DE

Dia 2: 4ª Feira: Veneza – Murano – Burano - Veneza
Buffet de Pequeno-almoço no hotel. Hoje para iniciar desfrutaremos de um passeio a pé pela Sereníssima: uma das mais bonitas cidades do mundo,
considerada Património da Humanidade pela UNESCO. O centro histórico de Veneza está situado no meio de uma lagoa, com um total de 118
pequenas ilhas separadas por canais e unidas por pontes pedonais. Passaremos por monumentos magníficos (visitas externas) com o o Palazzo Ducale,
a famosa Ponte dos Suspiros, a Basílica de São Marcos e descobriremos deste modo a beleza de Veneza. Almoço livre.
Á tarde, iniciaremos uma excursão ás ilhas da lagoa: Murano, Burano e Torcello. Durante a viagem em barco, poderemos admirar a Igreja de San
Giorgio Maggiore, uma igreja beneditina do século XVI projectada por Andrea Palladio e construída entre 1566 e 1610, os jardi ns públicos, a ponta de
Santa Elena e o Lido (a famosa praia). Chegaremos a Murano conhecida em todo o mundo pela sua indústria de fabricação de vidr o. A seguinte
paragem será na pitoresca Burano, famosa pelas casas dos pescadores pintadas com cores brilhantes. Por fim chegaremos á pouc o povoada ilha de
Torcello, o primeiro centro de civilização na lagoa. A catedral de Santa Maria Assunta com os seus magníficos mosaicos e a igreja de Santa Fosca são
testemunhos da sua antiga glória. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

Dia 3: 5ª Feira: Veneza – Florença
Pequeno-almoço no hotel. Partida para Florença. Almoço livre. Chegados á cidade iniciaremos uma excursão de meio dia a pé: esta excursão começará
na Piazza San Firenze; onde podemos encontrar o Bargello e o Tribunal Fiorentino, outrora uma igreja, hoje é a sede do Tribunal de Florença.
Continuamos até á igreja de Santa Croce, onde se encontram muitas obras-primas, juntamente com as sepulturas de alguns personagens italianos
importantes. De seguida iremos até á PiazzaSignoria, o coração da cidade de Florença desde a antiguidade. Esta praça é famosa pela sua Fonte de
Neptuno, o Palazzo Vecchio e o notável Piazzale degli Uffizi, assim como o famoso Ponte Vecchio. Jantar e alojamento em Florença.

Dia 4: 6ª Feira: Florença – Cinco Terras – Pisa – Florença
Pequeno-almoço no hotel. Hoje apreciaremos uma maravilhosa excursão a uma das zonas mais famosas de Itália: as Cinco Terras. (Se as condições
meteorológicas o permitirem, partida para Portovenere (em caso de condições meteorológicas desfavoráveis, iremos até La Spezia e realizaremos a
visita ás Cinco Terras de Comboio): em Portovenere embarcaremos num ferry que nos levará até Monterosso, a maior das cidades das Cinco Terras.
Um guia acompanhá-lo-á através das vinhas plantadas em sulcos, de antigos olivais e das espectaculares paisagens panorâmicas. Em seguida, partida
para a encantadora cidade de Vernazza, conhecida por suas ruas estreitas e a sua pequena praça com vista sobre o mar. Regresso a Portovenere (ou
a La Spezia se a excursão se realizou em comboio) e partida para Florença. Faremos uma paragem em Pisa para admirar (desde o exterior) a famosa
torre Pendente. Chegada a Florença. Jantar e alojamento. (Uma parte da viagem realizar-se-á em ferry. No caso em que as condições atmosféricas e do
mar (consoante a decisão arbitrária de Verdesicilia) não permitirem o embarque, a visita será feita de comboio) No caso em que as condições
atmosféricas e do mar (consoante a decisão arbitrária de Verdesicilia) não permitirem o embarque, a visita será feita de comboio. Dependendo do tempo
disponível, das condições meteorológicas ou turísticas, Verdesicilia garante visitar uma cidade de Cinque Terre: Vernazza ou Monterosso

Dia 5: Sábado: Florença – Siena – San Gimignano - Florença
Pequeno-almoço no hotel. Partida para a cidade medieval de Siena. Passeio pela cidade, incluirá (visitas externas): a catedral, famosa pelo seu
mármore único. A Piazza del Campo, lugar onde se realiza o famoso Palio di Siena, corridas de cavalos medievais, celebradas duas vezes por ano.
Depois teremos um pouco de tempo livre para explorar de forma independente a cidade de Siena ou para almoçar. Á tarde partida para a cidade de San
Gimignano conhecida pela muralha que a fortifica . Descobriremos e admiraremos impressionantes monumentos românicos e góticos. Regresso a
Florença. Jantar e alojamento.
Dia 6: Domingo: Florencia – Chianti - Assisi – Roma
Pequeno-almoço no hotel. Partida até á famosa zona de Chianti onde, além de poder admirar a famosa paisagem campestre Toscana poderá realizar
uma carta de vinhos (não incluído). Seguiremos até Asis: famoso lugar de peregrinação. Passearemos pelo labirinto de ruas medievais e visitaremos as
Basílicas de Santa Clara e São Francisco para ver uma das maiores colecções de arte de Itália. Partida para Roma. Jantar e alojamento.

Dìa 7: 2ª Feira: Roma
Pequeno-almoço no hotel. Fim dos nossos serviços.
Por motivos de logística, o itinerário pode ser modificado ou invertido sem prévio aviso. Em qualquer caso, “VERDESICILIA T.O.” garante
todas as visitas e passeios mencionados no itinerário.
Os Jantares durante o circuito podem ser realizados em hotel ou em restaurante local SEGUNDO DECISÃO DA VERDESICILIA

SAIDAS:
MARÇO............20
ABRIL…………03....17
MAIO….…..…..01....15....29
JUNHO.…….…19
JULHO..……....03
AGOSTO…......28
SETEMBRO.…11..18
OUTUBRO…...02...16

HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES – DE CATEGORIA PRIMEIRA
Veneza
: Hotel All’Angelo **** / Hotel Bonvecchiati**** / Hotel Santa Chiara ***s
Florença : Hotel Palazzo Ricasoli**** / Hotel Kraft**** / Hotel C-Hotels ****
Roma
: Hotel Donna Laura Palace**** / Massimo d’Azeglio**** / Hotel Diana
Roof Garden ****
HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES – DE CATEGORIA TURISTA
Veneza
: Hotel Il Mercante di Venezia***
Florença : Hotel Meridiana***
Roma
: Hotel Fiamma*** / Hotel Rome Garden ***
EM REGRA GERAL O HOTEL DE CADA SAÍDA SERÁ UM DOS INDICADOS ACIMA.
A LISTA DEFINITIVA DE CADA SAÍDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE
ANTECEDÊNCIA
CONDIÇÕES DE VENDA: CONSULTE A SEÇÃO “2018 CONDIÇÕES DE VENDA
CIRCUITOS REGULARES”
NOITES PRÉ-PÓS TOUR: CONSULTE A SEÇÃO "2018 NOITES ADICIONAIS
CIRCUITOS REGULARES

O PREÇO INCLUI:
- Alojamento em hotéis de 3 estrelas Superior/4 estrelas centrais (primeira
classe) ou em hotéis de 3 estrelas centrais (Classe turística) quartos
standard com casa de banho privada ou duche.
- Meia pensão com café da manhã tipo buffet desde o jantar do primeiro
dia até o café da manhã do ultimo dia.
- City tax. Atenção: o valor se refere 01.04.17. Em caso aumento das city
tax, será necessário acrescentar automaticamente suplemento ao preço
final.
- Transporte desde o estacionamento central de Veneza até ao ponto mais
perto do seu hotel
- Excursão de meio dia em ferry a Murano, Burano e Torcello
- Ferry desde Portovenere até Monterosso e Vernazza (se as condições
meteorológicas e do mar permitirem, em caso contrário, a excursão será
realizada em comboio desde La Spezia. Atenção: a escolha entre o ferry e/
ou comboio será tomada de forma arbitrária por parte de Verdesicilia) No
caso em que as condições atmosféricas e do mar (consoante a decisão
arbitrária de Verdesicilia) não permitirem o embarque, a visita será feita de
comboio. Dependendo do tempo disponível, das condições meteorológicas
ou turísticas, Verdesicilia garante visitar uma cidade de Cinque Terre:
Vernazza ou Monterosso
- Transporte em autocarros de luxo de última geração (a capacidade do
autocarro variará conforme o número de participantes)
ATENÇÃO: Com menos de 7 participantes, o tour poderá realizar-se com
chofer/guia que fala Inglês e Espanhol
- Guia acompanhante em Espanhol/Inglês durante todo o itinerário excepto
no 1º e no último dia. Com menos de 7 participantes o tour realiza-se com
chofer/guia.
- Visitas panorâmicas (sem guia local) durante todo o itinerário EXCEPTO
em Veneza e Florença
- Visitas livres em Cinque Terre, Pisa, Siena e Asis.
- Guia Local em Espanhol/Inglês para as visitas de Veneza e Florença
- Iva

O PREÇO NÃO INCLUI:
- Vôos internacionais ou nacionais
- Transfers de chegada e/ou saída
- Refeições não mencionadas como inclusas
- Bebidas durante as refeições mencionadas como inclusas
- Entradas aos monumentos
- Gorjetas aos guias e motoristas
- Serviço de maleteiros nos aeroportos, portos e hotéis
- Despesas de caráter pessoal, como: lavanderia, telefonemas, internet,
frigobar, compras, seguro de viagem, etc
- Qualquer ítem que não conste no item “o preço inclui”

SUPLEMENTOS OPCIONAIS “VERDERELAX” (PRECIOS
COMISSIONÁVEIS)
€ 150,00 por pessoa comisionavel
Inclui:
- transfer aeroporto Veneza-ponto mais perto do seu
hotel Veneza (valido somente às TER em conexão com o circuito
Serenissima –TRF do GRUPO)

- entradas aos monumentos. Inclui entradas a: Florença:
Basílica de Santa Croce e auriculares / Siena: Catedral /
Assis: Basílica de San Francisco. ATENÇÃO: O valor se
refere ao preço valido em 01.04.17. Em caso aumento das
tarifas, será necessário acrescentar suplemento ao preço final
automaticamente.

Via Mulini 25a - 90046 Monreale (PA) – Italia Tel. +39 0916407418 – Fax +39 0916407311 info@verdesicilia.it – www.verdesicilia.it

