
 
 

1 

 

LAGOS DO NORTE VERÃO 2019 (COD. CO-ELCA)  

LAGOS DO NORTE INVERNO 2019-2020 (COD. CO-ILCA)  
QUINTA-DOMINGO / COMO-COMO 

4 DIAS/3 NOITES 

 

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. 

 

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**** / Hotel Cruise**** 

 

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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LAGOS DO NORTE VERÃO 2019 (COD. CO-ELCA)  

LAGOS DO NORTE INVERNO 2019-2020 (COD. CO-ILCA)  

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

 PREÇOS  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 01.04.18. 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:  

- 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” 

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

SUBSITUIRIAN COM EXCURSOES ALTERNATIVAS. 

SUPLEMENTOS OPCIONAIS “VERDEWAY”  

€ 142,00 por pessoa  

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: 

2019 MARÇO..............07....21 

2019 ABRIL……….....04....11.....25 

2019 MAIO …....….....09....16.....23 

2019 JUNHO.……...…13....20 

2019 JULHO...............04 

2019 AGOSTO…...….22....29 

2019 SETEMBRO ..…05....12.....19....26 

2019 OUTUBRO ...….03....10.....17 

2020 MARÇO.............05 

 

 


