TOUR IL BEL PAESE 3 - VERÃO 2019 (COD. MI-EBP3)
TOUR IL BEL PAESE 3 - INVERNO 2019-2020 (COD. MI-IBP3)
DOMINGO-TERCEIRA / MILÃO-ROMA
17 DIAS/16 NOITES
Dia 1: Domingo: Milão
Chegada ao aeroporto de Milão. Transporte ao hotel por conta própria. Encontro com o resto dos participantes. Jantar e
alojamento.
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Dia 2: 2ª Feira: Milão
Pequeno-almoço no hotel. Hoje faremos uma excursão panorâmica de meio dia á capital económica de Itália: A excursão levarnos-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) 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 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 .
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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.
Dia 9 – SEG: Roma– Amalfi – Sorrento - Nàpoles
Pequeno-almoço no hotel. Transfer ao ponto de saida do roteiro do Sul. Saída com destino a Amalfi. Visita da cidade.
Continuação até a renomada Sorrento, passando por uma estrada panorâmica que nos permitirá admirar do alto, o famoso
povoado de Positano. Chegada a Sorrento e visita da cidade, com suas ruas típicas. Continuação para Nàpoles. Jantar e pernoite
no hotel.
Dia 10 – TER: Nàpoles -Capri - Nàpoles
Após café da manhã no hotel, saída para o porto da cidade, onde embarcaremos com destino a Ilha de Capri, lugar de descanso
dos imperadores romanos e que surpreende por sua paisagem de falésias e grutas. Destacam-se a Marina Grande e os múltiplos
pontos de onde se tem uma excelente vista. Tempo livre para almoço. Retorno a Nàpoles. Jantar e pernoite no hotel.
Dia 11 – QUA: Nàpoles - Pompeia – area de Tropea
Após café da manhã no hotel, saída com destino a Pompéia, onde visitaremos as escavações desta famosa cidade que foi
completamente coberta pelas cinzas do vulcão Vesuvio, durante a grande erupção de 79 d.C. Continuação para Tropea. Almoço
durante o trajeto (não incluído) Chegada a Tropea. Tempo livre para visita do centro antigo. Jantar e pernoite no hotel.
Dia 12 - QUI: area de Tropea - Reggio Calabria- Taormina- Siracusa
Após café da manhã no hotel, saída com destino a Reggio Calabria: visita dos magníficos ‘Bronzi di Riace’ e embarque para a
Sicília. Continuação até Taormina. Tempo livre para visita ao Teatro greco-romano. Tempo livre para o almoço e para desfrutar
um pouco da cidade. Saída para Siracusa. Jantar e pernoite no hotel.
Dia 13 - SEX: Siracusa– Piazza Armerina - Agrigento
Café da manhã no hotel e visitaa da zona arqueológica da cidade, incluindo o Teatro Grego, as Latomias, etc, assim como a visita
de Ortigia, o centro histórico barroco da cidade. Saída para Piazza Armerina para visita livre a Vila romana del Casale, famosa por
seus mais de 3500 metros quadrados de mosaicos perfeitamente preservados. Almoço livre. À tarde, continuação para Agrigento.
Jantar e pernoite no hotel.
Dia 14 - SAB: Agrigento - Monreale-Palermo
Café da manhã no hotel. Pela manhã, em Agrigento, “a mais bela cidade dos mortais" onde, hoje em dia, é possível admirar dez
templos dóricos que se conservam quase que inteiros e formam um conjunto arqueológico de imenso valor, visitaremos “o Vale
dos Templos”. Continuação para Monreale e visita da Catedral de Monreale e seu Claustro. Continuação até Palermo: Almoço
LIVRE. À tarde, visita da cidade de Palermo, que inclui: a Capela Palatina e a Catedral de Palermo. Jantar e pernoite no hotel.
Dia 15 - DOM: Palermo – Roma (Imperial)
Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto de Palermo. Voo Palermo-Roma.
Durante a tarde aproveite a excursão regular (com outros participantes) para descobrir o símbolo da cidade eterna: o Coliseu.
Chegue à Piazza Venezia num autocarro equipado com ar condicionado e comece a excursão turística de tarde por Roma
Imperial, onde visitará os pontos de maior interesse turístico. Enquanto passea pela Piazza, maravilhe-se com o magnifico II
Vittoriano, um impressionante palácio de mármore branco que domina a praça e que pode ser visto de quase todos os ângulos de
Roma.
Aproxime-se à à Colina Capitolina para passear pela Piazza del Campidoglio, uma maravilhosa praça do século XVI desenhada

pelo grande mestre do Renascimento Miguel Ângelo. Delicie-se com a paisagem no Foro Romano e deixe
voar a sua imaginação a como era a vida no tempo em que Roma foi fundada, aproximadamente 500 a.C.
Evite as grandes filas graças ao seu bilhete de entrada preferencial e dirija-se directamente ao interior do Coliseu onde poderá
ver onde se realizavam as famosas lutas de gladiadores em Roma. Visite com o seu guia o primeiro andar, onde se sentavam
diferentes classes sociais e admire o cenário onde foram travadas tantas batalhas.
Alojamento no hotel.
DIA 16 - SEG: Roma (Roma Clássica & Museus Vaticanos)
Pequeno-almoço. O Centro foi desenhado para passear sem pressa, com uma infinidade de ruas revestidas com pedras de
calçada e praças pitorescas adornadas de cafés animados. Igrejas barrocas, fontes e palácios construídos durante o
renascimento estão espalhados por todas as zonas, dando um encanto especial à misteriosa Roma.
Percorra o caminho que leva até á Fontana de Trevi enquanto ouve o seu guia lhe contar a tradição de atirar uma moeda para
dentro da fonte, e atire uma você mesmo. A lenda reza que, para voltar a visitar Roma, deve lançar uma moeda; lance duas 3
moedas se quer apaixonar-se por um italiano/a e para casar-se com um, atire uma terceira moeda! Depois de ter posado para as
fotografias em frente a esta esplêndida obra-prima, venha passear ate á coluna de Marco Aurelio. Visite depois o Palazzo di
Montecitorio, um elegante palácio projetado por Bernini que hoje em dia é sede do parlamento italiano. Visite o interior do Panteão
de Roma e maravilhe-se com o interior do antigo monumento mais preservado da cidade. Oficialmente uma igreja, o Panteão
contém vários túmulos de italianos ilustres, como o génio renascentista Rafael. Pose para as fotos do lado de fora e em seguida
vá desde a Piazza della Rotonda ate à Piazza Navona onde pode admirar as esplêndidas fontes esculpidas por Bernini.
Almoço por conta própria.
Á tarde, visita aos Museus Vaticanos: esqueça as filas dos Museus Vaticanos, o segundo museu de arte pela sua dimensão e o
quinto mais visitado no mundo, alberga a famosa Capela Sistina e as Salas de Rafael. Evite as filas e entre directamente a
explorar por conta própria algumas das obras-primas mais famosas do mundo criadas por Miguel Ângelo, Rafael, Caravaggio,
Leonardo da Vinci e muitos outros.
Pernoite no hotel.
DIA 17 - TER: Roma
Pequeno-almoço. 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
VERDESICILIALAS VISITAS INDICADAS EN ROMA
AS VISITAS INDICADAS BASEIAM-SE EM EXCURSÕES REGULARES EXISTENTES. OS CLIENTES TERÃO QUE
DESLOCAR-SE POR CONTA PRÓPRIA ATÉ AO LUGAR DE INÍCIO DA EXCURSÃO.
HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES – DE CATEGORIA PRIMEIRA
Milão
: Grand Hotel Adi Doria **** / Hotel Una Scandinavia ****
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 Cicerone****
Nàpoles
: Hotel Naples **** / Hotel NH Ambassador **** / Hotel Renaissance Mediterraneo**** / Hotel Palazzo
Salgar****
Area Tropea : Hotel Tropis**** EM ALGUMAS SAIDAS, O HOTEL PODERIA SER RESERVADO NA ÁREA DE VIBO
VALENTIA: Hotel Cala del Porto****
Siracusa
: Hotel Alfeo **** / Hotel Eureka Palace*****/ Hotel Mercure Prometeo**** / Hotel Des Etrangers*****
Agrigento
: Hotel Kore **** / Hotel Della Valle****
Palermo
: Hotel Principe di Villafranca **** / Hotel NH Palermo **** / Hotel Cristal**** / Hotel Astoria ****
Roma
: Hotel Donna Laura Palace**** / Massimo d’Azeglio**** / Hotel Cicerone****

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 ***
Nàpoles
: Hotel Naples **** / Hotel NH Ambassador **** / Hotel Renaissance Mediterraneo**** / Hotel Palazzo
Salgar****
Area Tropea : Hotel Tropis**** EM ALGUMAS SAIDAS, O HOTEL PODERIA SER RESERVADO NA ÁREA DE VIBO
VALENTIA: Hotel Cala del Porto****
Siracusa
: Hotel Alfeo **** / Hotel Eureka Palace*****/ Hotel Mercure Prometeo**** / Hotel Des Etrangers*****
Agrigento
: Hotel Kore **** / Hotel Della Valle****
Palermo
: Hotel Principe di Villafranca **** / Hotel NH Palermo **** / Hotel Cristal**** / Hotel Astoria ****
Roma
: Hotel Donna Laura Palace**** / Massimo d’Azeglio**** / Hotel Cicerone****
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
ATENÇAO: A EXCURSÃO A CAPRI ESTÁ SUJEITA AO TEMPO E AS CONDIÇÕES DO MAR
ALTA TEMPORADA (COD. MI-EBP3)
PREÇOS POR PESSOA DE CATEGORIA PRIMEIRA
€ 3.223,00 por pessoa em quarto duplo
€ 995,00 suplemento de quarto individual
Terceira cama adulto Sem redução
PREÇOS POR PESSOA DE CATEGORIA TURISTA (NORTE DA ITALIA) & CATEGORIA PRIMERA (SUL DA ITALIA)
€ 2.851,00 por pessoa em quarto duplo
€ 835,00 suplemento de quarto individual
Terceira cama adulto Sem redução
SAIDAS ALTA TEMPORADA - COD. MI-EBP3
2019 MARÇO.............10....24
2019 ABRIL………..…07....14....28
2019 MAIO……..….....05....12....19....26
2019 JUNHO.……...…02....16....23
2019 JULHO..………..07
2019 AGOSTO……....25
2019 SETEMBRO…...01...08....15....22....29
2019 OUTUBRO…….06....13....20
BAIXA TEMPORADA COD. MI-IBP3
PREÇOS POR PESSOA DE CATEGORIA PRIMEIRA
€ 2.991,00 por pessoa em quarto duplo
€ 885,00 suplemento de quarto individual
Terceira cama adulto Sem redução
PREÇOS POR PESSOA DE CATEGORIA TURISTA (NORTE DA ITALIA) & CATEGORIA PRIMERA (SUL DA ITALIA
€ 2.725,00 por pessoa em quarto duplo
€ 765,00 suplemento de quarto individual
Terceira cama adulto Sem redução
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SAIDAS BAIXA TEMPORADA - COD. MI-IBP3
2019 NOVEMBRO.....10
2019 DEZEMBRO......08
2020 JANEIRO...........05
2020 FEVEREIRO......09
2020 MARÇO.............08
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 01.04.18. Em caso aumento das city tax, será necessário acrescentar automaticamente
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suplemento ao preço final.
- Auriculares para visitar as catedrais de Palermo, Monreale e Siracusa.
Atenção: obrigatórios para todos clientes. O valor se refere ao preço válido em 01.04.18. Em caso aumento das tarifas, 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
- Ferry publico Capri
- Ferry Italia-Sicilia
- Transfer do hotel em Roma ao ponto de saida do roteiro do Sul
- Transfer do hotel em Palermo ao aeroporto de Palermo
- Transfer do aeroporto em Roma ao hotel de Roma no dia 16
- 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, Florença,Pompeya, Siracusa,
Agrigento e Palermo
- Visitas livres em Sirmione, Verona, Cinque Terre, Pisa, Siena e Asis.
- Guia Local em Espanhol/Inglês para as visitas de Milão, Veneza e Florença, Pompeya, Siracusa, Agrigento e Palermo
- voo Palermo-Roma em Economy class. O bilhete inclui o transporte de uma mala de 15 kg por pessoa máximo. Por favor, note:
uma vez emitido o bilhete, nenhum reembolso será feito no caso de cancelamento ou alterações.
- Excursão regular de meio-dia (max. 04 horas) com outros participantes na visita a Roma Imperial (Coliseu e Foros Romanos)
com entrada reservada.
- Excursão regular de meio-dia (max. 03 horas) com outros participantes na visita a pé pela Roma Clássica
- Excursão regular de meio-dia (max. 04 horas) com outros participantes na visita aos Museus Vaticanos e Capela Sistina (Coliseu
e Foros Romanos) com entrada reservada.
- Iva
O PREÇO NÃO INCLUI:
- Vôos de chegada
- 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
- Visita a Gruta Azul, em Capri
- Guia local em Piazza Armerina, Tropea e Taormina.
- 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
A) “VERDEFEES” :
€ 258,00 por pessoa
Inclui:
- entradas aos monumentos. Inclui entradas a: Milão: Teatro La Scala / Milão: entrada no Duomo e auricurales / Verona: Arena /
Verona: Casa de Julieta / Florenza: Basílica de Santa Croce e auriculares / Siena: Catedral / Assis: Basílica de San Francisco/
Pompeya: ruinas/ Amalfi: claustro /Reggio Calabria: museu / Siracusa: area arqueologica / Agrigento: Vale dos Templos / Palermo: 6
Capilla Palatina / Monreale:claustro
ATENÇÃO: O valor se refere ao preço valido em 01.04.18. Em caso aumento das tarifas, será necessário acrescentar
suplemento ao preço final automaticamente.
B) “VERDEWAY” :
€ 110,00 por pessoa
Inclui:
- transfer aeroporto Milão-hotel Milão (valido somente os DOM em conexão com o circuito Il Bel Paese 3 –TRF do GRUPO)
- transfer aeroporto Roma-hotel Roma (valido somente às TER em conexão com o circuito Il Bel Paese 3 –TRF do GRUPO)

