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SALES & MARKETING  

DEPARTMENT 

COSTA AZUL VERÃO 2019 (COD. MI-EEOE) 
MILÃO- MILÃO       4 DIAS/3 NOITES 
 

Día 1: Milão – Sanremo – Monte Carlo - Nice 

As 08.30 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. Partida para Mônaco. A famosa rocha, de clara impressão da Ligúria, é dominada pelo 

Palácio dos Príncipes Grimaldi. Visite a pequena cidade antiga, onde você pode ver a panorâmica Praça do Palácio, o antigo 

Museu Oceanográfico e a Catedral, onde entre os túmulos da família Grimaldi você encontra a Princesa Grace. Ele passará por 

Monte Carlo, sede do famoso Grand Prix, onde você pode ver o futurístico Fórum Grimaldi e a silhueta da liberdade do Cassino 

(se a viagem for feita de ônibus, não é possível passar perto do cassino). Chegada em Nice. Alojamento em hotel 

Dia 2: Nice - São Rafael - St. Tropez - Costa Del Esterel - Nice 

Café da manhã no hotel. Excursão de dia inteiro ao longo da Costa Azul. Partida para St. Raphael e St. Tropez, cidades famosas 

para as praias esplêndidas e as muitas estrelas do cinema que vêm aqui para passar as suas férias. Almoço livre.  

Regresso a Nice passando pela Costa del Esterel, conhecida em todo o mundo como a Corniche d'Or, graças ao seu panorama 

encantador. Pequenas praias são seguidas por falésias rochosas e pequenas ilhas, com vista para um mar azul limpo.Chegada 

em Nice e acomodação. 

Dia 3: Nice - St. Paul De Vence - Grasse - Cannes - Nice 

Pequeno almoço Partida para St. Paul de Vence. Esta cidade é um pequeno canto da meia-idade, com suas paredes construídas 

por Francisco I em 1537; sua paisagem encantou grandes artistas como Chagall e Prévert que moravam aqui. Partida para 

Grasse. Pequena cidade famosa por perfumes, também tem um belo centro histórico, onde se destacam o Hotel De Ville e a 

Catedral de Notre-Dame. Almoço livre. Visite com um guia da fábrica de perfumes (o idioma espanhol está disponível em algumas 

temporadas, caso contrário a visita através da fábrica será feita em inglês). Partida para Cannes, bela e moderna cidade da Cote 

d'Azur, é um spa internacional, centro de eventos importantes, mundanos e culturais, como o Festival de Cinema, que acontece 

em meados de maio. Visita da cidade. Retornar para Nice Alojamento em hotel 

Dia 4: Nice - Milão 

Café da manhã, manhã livre em Nice. Na hora marcada, partida para Milão com parada em um vilarejo típico para almoço livre. 

Então, continuação para Milão. Fim dos 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. 

 

 

HOTEIS OU SIMILARES – CATEGORIA 4 ESTRELAS 

Nice : Hotel Mercure Grimaldi**** / Hotel Le Grimaldi**** 

 

HOTEIS OU SIMILARES – CATEGORIA 5 ESTRELAS 

Nice : Hotel Le Negresco***** 

 

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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DEPARTMENT 

COSTA AZUL VERÃO 2019 (COD. MI-EEOE) 
MILÃO- MILÃO 

4 DIAS/3 NOITES 
 

 

PREÇOS COMISSIONAVEIS POR PESSOA – CATEGORIA 4 ESTRELAS 

€  940,00 por pessoa em quarto duplo 

€  230,00 suplemento de quarto individual 

Terceira cama adulto Sem redução 

 

PREÇOS COMISSIONAVEIS POR PESSOA – CATEGORIA 5 ESTRELAS 

€  1.220,00 por pessoa em quarto duplo 

€     620,00 suplemento de quarto individual 

Terceira cama adulto Sem redução 

 

O preço inclui: 

- Alojamento em hotéis de 4 estrelas 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 de acompanhamento em espanhol / inglês durante todo o passeio, exceto no 1º dia e no último dia. Com menos de 8 

participantes, o passeio é feito com motorista / guia. 

- Visite a fábrica de perfumes em Grass 

- Iva 

 

O preço NÃO inclui: 

- Vôos 

- transferências 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" 

 

 

SAIDAS: 

2019 ABRIL…………18 

2019 JUNHO..…..…..06 

2019 JULHO……...…04 

2019 SETEMBRO......05 
 

 

 

 


