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LIGURIA VERÃO 2019 (COD. MI-EEOA) 
MILÃO- MILÃO  - 4 DIAS/3 NOITES 
 

Dia 1: Milão - Gênova 

Às 08:30, partida de Milão para Gênova (É POSSÍVEL SAIR DIRETAMENTE DE GENOA, JUNTO COM O GRUPO AS 10.30). 

Porto entre o primeiro do sul da Europa, o primeiro na Itália, a sexta maior cidade do país, Gênova tem uma história importante 

como uma República Marítima. Seu centro histórico se desenvolve em torno do breve arco do Porto Velho e é parcialmente 

medieval. Visita do centro da cidade terminando na nova zona do "Porto Antico" construída por ocasião dos 500 anos do 

descobrimento da América por Cristóvão Colombo. Aqui é o aquário, o segundo maior da Europa. Almoço livre. Retorno ao hotel e 

descanso da tarde livre para atividades pessoais. Alojamento 

 

Dia 2: Gênova - Sanremo - Gênova 

Café da manhã no hotel e saída para Sanremo, a cidade das flores e do sol, internacionalmente conhecida como o local oficial do 

Festival da Canção Italiana. Sua economia é baseada principalmente na floricultura e turismo. Esta pequena cidade do Ponente 

Ligure, além de ter vários spas, oferece inúmeras possibilidades de entretenimento de qualquer tipo. Seu cassino parece elegante 

em uma das ruas mais bonitas do centro da cidade, e caminhando pela Via Matteotti você pode admirar as maravilhosas vitrines 

de lojas de roupas e muitas outras. Almoço livre. À tarde, retorne a Gênova com um passeio pela Riviera di Ponente através de 

vilarejos característicos. Alojamento 

 

Dia 3: Gênova - Portovenere - Cinque Terre - Gênova 

Café da manhã no hotel e saída para Portovenere, vila de pescadores localizada na ponta do Golfo de La Spezia. Saída em ferry 

para as Cinque Terre (caso as condições climáticas não permitam o embarque, a visita será feita com um itinerário panorâmico de 

microônibus). Declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco, essas 5 vilas de pescadores representam um conjunto único 

para o mundo, tanto pela beleza da paisagem que as cerca quanto pela impressão urbana medieval que as caracteriza. Almoço 

livre. De tarde, volte para Gênova. Alojamento em hotel 

 

Dia 4: Gênova - Rapallo - Portofino - Santa Margherita - Milão 

Café da manhã no hotel e saída para Rapallo. Famoso centro turístico. Oferecemos-lhe o fugassa, o típico pão genovês chamado 

na focaccia italiana; em Rapallo você pode experimentar a variedade com queijo, produção única em nosso país. Continue até 

Portofino. Em torno de uma praça marinha, este conjunto pitoresco de casas altas e coloridas se desenvolve. Na água, durante a 

alta temporada, você pode ver iates muito caros de qualquer bandeira e mundanismo. Visita Partida em microônibus e chegada a 

Santa Margherita, famosa localidade climática do Rivera del Levante, localizada ao lado de uma enseada do Tigullio. Almoço livre. 

De tarde, volte para Milão. 

 

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. 
 

 

HOTEIS OU SIMILARES – CATEGORIA 4 ESTRELAS 

Gênova: Starhotel President**** 

 

HOTEIS OU SIMILARES – CATEGORIA 5 ESTRELAS 

Gênova: Grand Hotel Savoia***** 

 

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 “2019-2020 CONDIÇÕES DE VENDA CIRCUITOS REGULARES” 

NOITES PRÉ-PÓS TOUR: CONSULTE A SEÇÃO "2019-2020 NOITES ADICIONAIS CIRCUITOS REGULARES  
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LIGURIA VERÃO 2019 (COD. MI-EEOA) 
MILÃO- MILÃO 

4 DIAS/3 NOITES 
 

PREÇOS  POR PESSOA – CATEGORIA 4 ESTRELAS * 

€ 950,00 por pessoa em quarto duplo 

€ 148,00 suplemento de quarto individual 

Terceira cama adulto Sem redução 

 

* Suplemento obligatorio SAIDA 20.09.2019 Show náutico (ATENÇÂO: SUPLEMENTO NETO-NÂO COMISSIONAVEL): 

   € 290,00 por pessoa em quarto duplo 

   € 480,00 suplemento de quarto individual (a aplicar sobre el precio del suplemento individual base) 

 

PREÇOS  POR PESSOA – CATEGORIA 5 ESTRELAS  

€ 1.090,00 por pessoa em quarto duplo 

€    330,00 suplemento de quarto individual 

Terceira cama adulto Sem redução 

 

O preço inclui: 

- Alojamento em hotéis da categoria escolhida ocupando quartos standard com casa de banho privada ou chuveiro. 

- Café da manhã no hotel 

- Transporte de ônibus de luxo de última geração (a capacidade do ônibus irá variar dependendo do número de participantes) 

ATENÇÃO: Com menos de 8 participantes, o passeio pode ser feito com um motorista / guia de fala espanhola e inglesa. 

- Guia complementar multilingue durante todo o tour, exceto o primeiro dia e o último dia. Com menos de 8 participantes, o 

passeio é realizado com motorista / guia. 

- Todos os passeios de ferry 

- Degustação de focaccia e focaccia com queijo 

- Iva 

 

O preço NÃO inclui: 

- Vôos 

- transfers de entrada e saída 

- Almoços e jantares 

- Bebidas durante as refeições 

- City tax = IMPOSTO DA CIDADE 

- Entradas para os monumentos. 

- Dicas e extras pessoais. 

- Qualquer outro conceito não indicado em "Preços incluídos" 

 

AVISO: AS CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS PODEM COMPROMETER ALGUMAS DAS EXCURSÕES. NESTE CASO, É 

SUBSITUIRIAN COM EXCURSOES ALTERNATIVAS. 

 

SAIDAS 2019: 

2019 APRIL…..………05....15....29 

2019 MAIO…...…..…..09....24 

2019 JUNHO.……...…03....17 

2019 JULHO.……...…01....18 

2019 AGOSTO….…...22 

2019 SETEMBRO...…02....20 

2019 OUTUBRO…….03....14....24....31 

 


