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NORTH LAKES & LIGURIA VERÃO 2021 

& INVERNO 2021-2022 (COD. MI-EEOB) 
MILÃO-MILÃO 

7 DIAS/6 NOITES 

Dia 1: Milão - Lago Orta - Stresa - As 

Às 08h30, o passeio começa e termina no Starhotels Ritz, Via Spallanzani 40, Milão. Entre em contato conosco para qualquer transferência e/ou serviço 

adicional. 

Partida de Milão para o Lago Orta. É um lago pré-alpino localizado no nordeste da região do Piemonte. Chegada em Orta San Giulio, pequena e encantadora 

cidade pequena com pouco mais de mil habitantes. Breve visita; a seguir, em seguida, com barco privado para a ilha de San Giulio, que está localizada apenas na 

frente. Visita a linda e tranquila ilhota que se destaca pela basílica homônima e pelo Mosteiro Mater Eccelsie, famoso por estudos históricos sobre livros antigos. 

Para seguir, retorne a Orta e saia para o Lago Maggiore. O oeste dos três lagos pré-alpinos é de origem glacial. O clima é quente no verão e temperado no inverno, 

com vegetação mediterrânea.  A paisagem é variada, muda ao longo do litoral, e acima de tudo o ambiente é muito tranquilo e charmoso. Chegada em Stresa, 

famosa estância turística: neste lugar o lago oferece sua melhor paisagem. Almoço grátis. À tarde, embarcando de barco para a transferência para a ilha de dei 

Pescatori, a maioria ocupada por uma pitoresca vila de pescadores, com pequenos becos, de grande interesse, visita. Continuação de barco para Bella Island, 

elegante e fascinante. De volta a Stresa. Vamos, vamos para Como. Acomodação no hotel. 

Dia 2: Like - Bellagio - Bergamo alto e baixo 

Pequeno almoço. Breve visita ao centro da cidade de Como. Localizada em uma pequena bacia em um círculo de colinas ao pé do Monte Brunate e de frente para 

o fim do lago, é a cidade da indústria da seda, antiga, mas sempre atual, e do racionalismo arquitetônico italiano. O Lago Como, dividido em três buquês, está 

localizado atrás das praias mais célebres da paisagem italiana. Embarque para Bellagio, localizado na ponta do promontório que divide dois dos três buquês do 

lago. É uma vila pitoresca caracterizada por ruas estreitas; Os luxuosos hotéis e vilas e jardins patrícios contribuem para formar um charmoso cenário famoso em 

todo o mundo; Visitar. Almoço grátis. À tarde, passe pelo litoral do Lago Como e siga em direção a Bérgaco. Esta cidade é caracterizada por uma separação entre 

a cidade "alta" que corresponde à cidade antiga: isolada, silenciosa, antiga, e a cidade "baixa", moderna. Passear pelas elegantes ruas da cidade antiga entre 

palácios e monumentos de rara beleza. Continue até a moderna área da cidade pelo resto da tarde livre entre empresas e museus. Acomodação no hotel.

Dia 3: Bérgapo - Sirmione - Riva Del Garda - Verona 

Café da manhã, continuou em direção ao Lago Garda, o maior dos lagos pré-alpinos e lagos italianos. A paisagem é muito variada: você pode encontrar cantos 

tranquilos e áreas selvagens cara a cara. Chegada em Sirmione. Aqui o Lago Garda oferece um cenário de brilho luminoso, destacando nas águas azuis o verde 

escuro das oliveiras, que coroam os restos de uma grandiosa Vila Romana. Passeio de barco para admirar a Península Sirmione, o castelo medieval e as ruínas da 

vila de Catullo. Ao lado de Riva del Garda, com vista para o lago, no final de seus sopés do norte, esta cidade em seu centro histórico mantém sinais de dominação 

veneziana. Numerosos são as vilas e parques. Almoço e tempo livre. Continuação para Verona, acomodação no hotel.

Dia 4: Verona - Lago Iseo - Milão - Gênova 

Pequeno almoço. Visite a cidade famosa por sua Arena e pela famosa história de Romeu e Julieta. Visitaremos a Piazza delle Erbe, centro da cidade na época do 

Fórum Romano, Plaza de los Señores, com seus edifícios medievais e renascentistas, o Palácio das Cortes, a Torre de Lamberti, a varanda de Julieta, a Piazza Bra. 

Partida para o Lago Iseo, cuja fama está em constante crescimento graças a uma paisagem caracterizada pela natureza e aldeias que fascinam, no fundo da Val 

Camonica. Chegada em Iseo, maior cidade do lago e almoço grátis. Siga, curta rota panorâmica ao longo da costa oeste do lago e saia em direção a Gênova via 

Milão. Entre os primeiros do sul da Europa, o primeiro na Itália, a sexta cidade do país, Gênova tem uma importante história como República Marítima. Seu centro 

histórico ocorre em torno do breve arco do Porto Velho e é parcialmente medieval. Acomodação no hotel. 

Dia 5: Genoa – Rapallo – Santa Margherita – Portofino– Gênova 

Café da manhã no hotel. Hoje vamos convidá-lo a experimentar a famosa focaccia genoese em sua versão simples e queijo. Pela manhã, visita de orientação pela 

cidade de Gênova. Vamos, sair para Rapallo. Famoso centro turístico do Golfo de Tigullio, apresenta-se com sua bela costa que culmina com o castelo de Dragut. 

Visitar. Continuação de Santa Margherita, famosa cidade climática do Rivera del Levante, localizada ao lado de uma enseada do Tigullio. Almoço grátis. À tarde, 

depois para Portofino. Ao redor de uma plazuela marítima, este pitoresco conjunto de casas estreitas e coloridas se desenrola. Na água, durante a alta temporada, 

você pode ver iates muito caros de qualquer bandeira, símbolo da mundanidade do lugar. Visitar. Para seguir, retorne a Genoa estrada cênica. Acomodação no 

hotel. 

Dia 6: Gênova - Portovenere - Cinque Terre - Gênova 

Café da manhã no hotel e partida para Portovenere, vila de pescadores localizada no final do Golfo de La Spezia. Visitar. Saída de balsa para o Cinque Terre (se as 

condições atmosféricas não permitirem o embarque, a visita será feita com itinerário panorâmico de trem). Declarada patrimônio mundial pela Unesco, essas cinco 

vilas de pescadores representam um conjunto único para o mundo, tanto por causa da bellezza da paisagem que as cerca tanto pela imprensa urbana medieval que 

as caracteriza. Desembarque em Vernazza e visita. Continuação para Monterosso, a maior das cinco aldeias, caracterizada por praias longas e ruas pitorescas e

estreitas. Almoço grátis. À tarde, volto para Gênova. Acomodação no hotel.

Dia 7: Gênova - Laigueglia - Finalborgo - Milão 

Café da manhã no hotel e partida para Laigueglia, pequena e pitoresca vila de pescadores localizada na costa oeste da região. Visita ao centro histórico com seus 

becos estreitos e bonitos em frente à praia arenosa do Mar de Ligurino. A seguir, chegada em Finalborgo, obra-prima da Idade Média e vila de rara beleza, 

localizada ao pé das colinas que separam a cadeia montanhosa dos Apeninos dos Alpes. Visita e almoço grátis. Siga, depois para Milão (hotel em Milão não 

incluído). Fim dos serviços. 

Por razões organizacionais, o itinerário pode ser modificado ou revertido sem aviso prévio. De qualquer forma, o "GREENICILIA T.O." garante todas 

as visitas e excursões mencionadas no itinerário. 

HOTÉIS OU SIMILARES - CATEGORIA PRIMEIRO 

Como  : Hotel The Two Courts 

Bergamo : Hotel Best Western Cappello d'Oro**** 

Verona : Hotel Mastitino 

Gênova  : Best Western Modern Verdi**** 
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EM GERAL, O HOTEL DE CADA 

PARTIDA SERÁ UM DOS 

INDICADOS ACIMA. A LISTA FINAL DE CADA PARTIDA SERÁ COMUNICADA COM 14 DIAS DE 

ANTELACION 

NORTH LAKES & LIGURIA VERÃO 2021 

& INVERNO 2021-2022 (COD. MI-EEOB) 
MILÃO-MILÃO 

7 DIAS/6 NOITES 

HOTÉIS OU SIMILARES - CATEGORIA 4SUP/5 ESTRELAS 

Como  : Hotel Terminus 

Bergamo : Hotel Best Western Cappello d'Oro**** 

Verona  : Hotel Two Towers 

Gênova  : Grand Hotel Savoia***** 

EM GERAL, O HOTEL DE CADA PARTIDA SERÁ UM DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA FINAL DE CADA PARTIDA SERÁ COMUNICADA COM 14 

DIAS DE ANTELACION 

PREÇOS DE VENDA PARA PÚBLICO POR PESSOA - CATEGORIA PRIMEIRO 
1.985,00 por pessoa em um quarto duplo 

280,00 suplemento quarto único 

Terceiro leito adulto SEM REDUÇÃO 

PREÇOS DE VENDA PÚBLICA POR PESSOA – CATEGORIA 4SUP/5STARS 

2.510,00 por pessoa em um quarto duplo 

• 770,00 suplemento quarto único

Terceiro leito adulto SEM REDUÇÃO

O preço inclui: 

- Hospedagem em hotel da categoria escolhida ocupando quartos padrão com banheiro privativo ou chuveiro.

- Café da manhã no hotel

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

ATENÇÃO: Com menos de 8 participantes, o passeio poderia ser feito com motorista/guia de língua espanhola e inglesa

- Guia de acompanhamento em espanhol/inglês durante todo o passeio. Com menos de 8 participantes, o passeio é feito com motorista/guia. 

- Barco particular para a ilha de San Julio (Lago de Orta)

- Barco privado para as Ilhas Borromean (Lago Maior)

- Cruzeiro de balsa sobre o Lago Como

- Barco particular para retornar à península de Sirmione (Lago Garda)

- Cruzeiro de balsa no Cinque Terre (quando as condições impedirem a atividade, o passeio será feito com ônibus/minivan e trem panorâmico 

- Típico aperitivo local com degustação de vinhos Prosecco nos lagos

- Degustação de focaccia e focaccia com queijo na Ligúria

- Todos os seguros de causa TERRAWIND GLOBAL PROTECTION em caso de cancelamento - veja as condições

- Iva Italiano

O preço NÃO inclui: 

- Voos 

- Transferências de entrada e saída

- Almoços e jantares 

- Bebidas durante as refeições.

- Taxas comunitárias (pagas no local) - IMPOSTO MUNICIPAL

- Taxa de aterrissagem no Lago Maggiore

- Entradas para os monumentos.

- Dicas pessoais e extras.

- Serviço de bagagem. 

- Qualquer outro conceito não listado em "Preços incluem"

ATENÇÃO: AS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS PODEM COMPROMETER ALGUMAS DAS EXCURSÕES INDICADAS. NESTE CASO, ELES SERIAM 

SUBSTITUÍDOS POR EXCURSÕES ALTERNATIVAS. Entre 21/01/21 e 31/03/22, o serviço de balsa no Lago Como não funciona. O trajeto entre Como e 

Bellagio será feito de ônibus/minivan em um passeio panorâmico. Nas mesmas datas, o serviço de balsa no Cinque Terre não funciona. O passeio será realizado de 

ônibus/minivan entre La Spezia e Manarola (em vez de Portovenere) e de trem entre Manarola, Vernazza e Monterosso. 

Serviços com barco particular (Lago Orta, Lago Maggiore, Lago Garda) são sempre realizados quando as condições atmosféricas permitem. Se essas condições 
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não forem respeitadas, uma 

atividade terrestre semelhante será 

proposta. Durante a alta temporada (abril/outubro), os serviços de balsa no Cinque Terre são sempre realizados 

quando as condições atmosféricas permitem. Caso essas condições não sejam respeitadas, a mesma atividade 

planejada para a baixa temporada e indicada acima será proposta. 

CONDIÇÕES DE VENDA: VEJA A SEÇÃO "2021-2022 CONDIÇÕES DE VENDA DE CIRCUITOS REGULARES DE VENDA" 

NOITES ADICIONAIS – PREÇOS POR PESSOA POR NOITE NO BB – IMPOSTO MUNICIPAL NÃO INCLUI 

CIDADE: CATEGORIA MILÃO PRIMEIRO 
VENDA DE PREÇOS PARA IVA PÚBLICA INCLUÍDA EM SALA DUPLA. INDIVIDUALRDUCCION TERCEIRA PESSOA ADULTO 

ABRIL A JUNHO + SETEMBRO A NOVEMBRO   € 150.00 100,00 NÃO 

DEZEMBRO A MARÇO + JULHO A AGOSTO   € 110,00 85,00 NÃO 

CIDADE: MILÃO CATEGORIA TURISTA 
VENDA DE PREÇOS PARA IVA PÚBLICA INCLUÍDA EM SALA DUPLA. INDIVIDUALRDUCCION TERCEIRA PESSOA ADULTO 

ABRIL A JUNHO + SETEMBRO A NOVEMBRO   € 120.00 85.00 NO 

DEZEMBRO A MARÇO + JULHO A AGOSTO   € 95,00 60,00 NÃO 

DATA DE SAÍDA: 

ABRIL DE 2021 ABRIL............. 05....20 

2021 MAY..............10....25 

JULHO DE 2021 JULHO.............. 19 

2021 AGOSTO.......... 02....16 

SETEMBRO DE 2021... 07....27 

2021 OUTUBRO..........25 

DEZEMBRO DE 2021...... 06 

2022 JANEIRO............... 31 

MARÇO DE 2022 MARÇO............ 14 

NOTA: DO MÊS DE NOVEMBRO ATÉ O MÊS DE MARÇO O SERVIÇO DE BALSA TURÍSTICA EM COMO, NÃO ESTÁ ATIVO. A VIAGEM DE COMO A 

BELLAGIO SERÁ FEITA COM FORMA PANORÂMICA. 

ALÉM DISSO, DURANTE O MESMO PERÍODO, O SERVIÇO DE BALSA EM CINQUE TERRE NÃO ESTÁ ATIVO. A VISITA É SUBSTITUÍDA POR ROTA 

PANORÂMICA E EVENTUALMENTE DE TREM. 

TERMOS DE VENDA 

A) PREVENT 2021:

NÃO SE APLICA A ESTE CIRCUITO

B) DESPESAS GERAIS DE CANCELAMENTO*:

a) PARA TODOS OS CIRCUITOS, INCLUINDO A EMISSÃO DE UM BILHETE AÉREO OU DE BALSA:

SEM RETORNO NO AR OU PASSAGENS DE BALSA/BARCO A PARTIR DE NOSSA CONFIRMAÇÃO

Circuito.

b) PARA TODOS OS CIRCUITOS: PARTE TERRENA

30% DE 45 A 33 DIAS ÚTEIS ANTES DO INÍCIO DO PASSEIO. 

60% DE 32 A 22 DIAS ÚTEIS ANTES DO INÍCIO DO TOUR 

80% DE 21 A 14 DIAS ÚTEIS ANTES DO INÍCIO DO TOUR 

100% A PARTIR DE 13 DIAS ÚTEIS ANTES DO INÍCIO DO PASSEIO OU EM CASO DE "SEM SHOW" OU 
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INTERRUPÇÃO DA VIAGEM 

* PORCENTAGEM SE APLICA AO TOTAL DE VIAGENS RESERVADAS

 

CONDIÇÕES SEGURAS TODAS AS CAUSAS 
O QUE DEVOLVE NOSSO SEGURO? 

RETORNO DE 100% SOBRE OS CUSTOS DE CANCELAMENTO NOS

SEGUINTES CASOS 
1. Por morte*, acidente* ou doença grave*do titular ou membro direto da família com residência habitual

igual em seu país de origem: Pai, Mãe, Cônjuge, Filho, Irmão.

Doença grave significa uma alteração de saúde que impede o início da viagem e que é medicamente

verificável, que não está incluída nas exclusões gerais, e que, na opinião do Departamento Médico do

PROVEDOR, impossibilita o PROPRIETÁRIO iniciar a viagem na data indicada no CERTIFICADO ou

VOUCHER. *Não será aplicada se a morte, acidente ou doença grave for devida ou como resultado da pré-

existência.

2. Ligue como parte, testemunha ou júri de um tribunal que impossibilite que você viaje na data definida no

CERTIFICADO ou VOUCHER.

3. Quarentena médica.

+ 

RETORNO DE 75% SOBRE OS CUSTOS DE CANCELAMENTO NOS SEGUINTES

CASOS 
4. Danos que, por incêndio, roubo ou pela força da natureza em sua residência habitual em suas instalações profissionais,

os tornam inabitáveis e inescapavelmente justificam sua presença.

5. Chame como membro de estação de votação em eleições nacionais ou provinciais.

6. Recepção por parto para adoção de uma criança.

7. Atendimento de emergência por parto do segurado ou do cônjuge e/ou companheiro permanente do titular.

8. Complicações da gravidez do PROPRIETÁRIO, antes da semana 30

9. Perda de documentos 48 horas antes da partida.

10. Demissão do trabalho verificada após a emissão do CERTIFICADO ou VOUCHER.

11. Se a pessoa que é companheira do PROPRIETÁRIO no pacote contratado for obrigada a cancelar a viagem para o

cancelamento do PROPRIETÁRIO por qualquer um dos motivos listados acima. Acompanhante significa a pessoa que

compartilha a mesma viagem com as mesmas condições e datas de validade do PROPRIETÁRIO.

12. Cancelamento de casamento de titulares(s)10% DEDUTÍVEL

13. Desastres naturais como tremor, terremoto, tsunami ou tsunami, furacão, ciclone de tornado, inundações ou ventos

fortes, que ocorrem na cidade de residência do titular ou na cidade de destino e o impedem de fazer a viagem e/ou

impedi-lo de qualquer voo comercial chegar e/ou decolar da respectiva cidade afetada.

14. Se no prazo de 15 dias antes do início da viagem ou das conexões de itinerário, o titular ou seu companheiro perder

documentos que impossibilitam que ele inicie ou continue a viagem agendada.

15. Cancelamento de férias com carta da empresa do proprietário.

16. Mudança de trabalho do titular apresentando certificado de saída e entrada.

17. Não há aprovação do Visto para entrar no país de destino. Essa cobertura é válida se a compra do ou for feita pelo

menos 72 horas antes da nomeação para obter o visto com a respectiva embaixada. Não se aplica aos custos dos

procedimentos consulares (custo do visto).

18. A vontade do próprio cliente de cancelar por qualquer motivo. Esta causa NÃO SE APLICA à INTERRUPÇÃO DA

VIAGEM.
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Importante: 
• Só emitiremos a apólice de seguro após recebermos o pagamento da reserva ou fazermos a primeira 

assinatura do pacote turístico. Por favor, note que uma vez que a apólice é emitida, ela não pode ser 

cancelada. 

• A apólice deve ser emitida pelo menos 15 dias antes da data da partida ou do início da validade, o que vier primeiro.

• Que o cancelamento da viagem seja informado ao Centro de Assistência pelo menos 24 horas antes da data de início do mesmo proprietário, um 

familiar ou o órgão emissor da apólice. 

• Em caso de negação do visto, a cobertura do voucher é válida se a compra do voucher for feita pelo menos 72 horas antes da nomeação para obter o 

visto com a respectiva embaixada. Não se aplica aos custos dos procedimentos consulares (custo do visto)

• Limite de idade: mínimo de 1 ano, máximo de 75 anos

POLÍTICA DE SEGURANÇA DE EMISSÕES DE PROCESSOS TUDO CAUSA 

1. No momento da reserva, precisaremos dos seguintes dados para ativar o seguro:

a) Nome e sobrenome do cliente

b) Cópia do passaporte ou RG

c) Telefone ativo/número de celular durante a viagem - comunicação via WhatsApp

2. Para emitir a apólice de seguro, teremos que receber o pagamento da reserva ou o depósito confirmando o

pacote turístico. O seguro será emitido a partir de 45 dias antes da partida.

3. Nosso seguro abrange a parte reservada e confirmada da Verdesicilia (não cobre voos ou serviços reservados

de outros prestadores)

4. Caso você tenha que solicitar o seguro, o cliente terá que entrar em contato diretamente com a Co. Seguro

Terrawind para a cobrança do retorno.

atendimento ao cliente:

WhatsApp+ 1305 469 3027

Chamadas+ 1305 455 1575 * De qualquer lugar do mundo para cobrança reversa
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