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18 de janeiro

ESCAPADA
ITÁLIA MONUMENTAL
6 DIAS VIAGEM
9 A 14 junho 2018
(EM REGIME DE PENSÃO COMPLETA)
1º DIA MP – LISBOA – VENEZA – FERRARA – FLORENÇA
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da hora da partida do voo indicado. Formalidades de embarque e saída com
destino a Veneza. Chegada, encontro com o guia. Saída para Ferrara, breve visita panorâmica deste antigo centro medieval
e um dos tribunais mais sumptuosos do renascimento. Continuação para Florença, berço do Renascimento, graças ao
mecenato da família Medici, e um dos centros artísticos e culturais mais importantes do mundo. Instalação no hotel. Jantar
e Alojamento.
2º DIA PC – FLORENÇA
Pequeno-almoço. Visita panorâmica: o Duomo de Santa Maria del Fiore, com a sua maravilhosa cúpula realizada por
Brunelleschi, o exterior do Baptistério, onde poderá admirar as Portas do Paraíso de Lorenzo Ghiberti, a Ponte Vecchio, a
Piazza della Signoria com o Palácio Vecchio e um conjunto de estátuas e fontes de grande riqueza artística, etc. Almoço em
restaurante local e resto tarde livre para passear pelo centro da cidade
e conhecer alguns dos populares mercados da cidade. Regresso ao
Hotel. Jantar e Alojamento.
3º DIA PC – FLORENÇA – PISA – PÁDUA – VENEZA
Pequeno-almoço. Saída para Pisa. Tempo livre para visitar a Praça dos
Milagres com a Catedral, o Baptistério e a Torre Inclinada. Almoço.
Continuação para Pádua e visita livre da Basílica de Sto. António,
maravilhosa obra de arte gótica italiana, construída entre os séculos XIII
e XIV. Seguimos para o hotel na região de Veneto. Instalação no hotel.
Jantar e Alojamento.
4º DIA PC – VENEZA
Pequeno-almoço. Pela manhã, realização de um cruzeiro pela Lagoa
Veneziana, onde se encontram as ilhas mais conhecidas do arquipélago,
S. Andrés, o Lido e Murano, para chegar ao coração de Veneza. Durante
o percurso poderá admirar a maravilhosa cúpula de Sta. Maria da Saúde,
o majestoso exterior do Palácio dos Dogos e a Piazzeta, local de acesso à
Praça de San Marcos. Desembarque e Excursão através da qual poderá
desfrutar de um romântico passeio de gôndola pelos canais venezianos
e conhecer o interior da basílica de S. Marcos. Almoço em restaurante
local e resto de tarde livre para passear por esta cidade única, construída
sobre 118 ilhotas. Em hora a indicar pelo seu guia regresso ao Hotel.
Jantar e Alojamento.
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5º DIA PC – VENEZA – LAGO DI GARDA – MILÃO
Pequeno-almoço. Partida em direção à margem sul do Lago di
Garda, o maior lago italiano. Encontre Sirmione, uma bela cidade
peninsular conhecida pelos poderes curativos das suas águas
termais. Destaque para o Castelo Scaligero, uma fortificação
espetacular que contrasta com o azul do lago e com o verde de
Monte Baldo. A sua fachada situa-se numa península que entra pelo
lago e une a zona histórica de Sirmione a terra firme. Passeio no Lago
e almoço em restaurante local. Continuação até ao hotel em Milão.
Instalação no hotel. Jantar e Alojamento.
6º DIA MP – MILÃO – LISBOA
Pequeno-almoço. Visita panorâmica da capital da Lombardia, o
Castelo Sforzesco, o Parque Sempione, a Via Dante, a Piazza Cordussio, a Galeria de Vittorio Emmanuele, a Piazza della Scala,
a Piazza del Duomo com a Catedral, etc. admirando a grandiosidade dos seus edifícios, passeando pelas ruas da moda e/ou
saboreando um cappuccino num dos cafés mais tradicionais do final do século XIX e início do século XX, tais como o Zucca,
o Tavegia ou o Cova. Almoço em restaurante local. Tempo livre até ao transfere para o aeroporto. Formalidades de
embarque e saída com destino à sua cidade de origem. Chegada.

Preço por pessoa, base quarto duplo de acordo com número de participantes;
BASE 25 PAX ………………………………………………………….……………………1.170,00 € (*)
Suplemento para estada em quarto individual -----------------------------170,00 €
(*) O pagamento pode ser feito em prestações mensais devendo estar liquidado na totalidade até à
data da viagem.
Os preços incluem:
✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Taxas de aeroporto, passiveis de alteração ate 20 dias antes da data da partida
Voos base ida e volta em classe económica TAP – Taxas de aeroporto, segurança e combustíveis incluídas;
Autocarro privativo para todas as visitas e transferes;
5 Noites conforme programa em quarto duplo alojamento e pequeno-almoço buffet hotéis categoria 4*
Milão – Barcelo 4* ou similar
Veneza (Mestre) – Alexander 4* ou similar
Florença periferia – Hotel Gabrielle d’Anunzio 4* ou similar
Pensão completa, desde o jantar 1º dia ao almoço ultimo dia nos hotéis ou restaurantes locais, com menus de
grupo pré determinados de acordo com a gastronomia local, com pratos fixos não incluindo bebidas nem dietas
especiais;
Guia acompanhante durante todo o percurso, aeroporto de chegada a aeroporto de saída;
Guias locais nas visitas sempre que possível de língua portuguesa;
Todas as visitas e entradas mencionadas no programa como incluídas;
Seguro Viagens incluindo as condições especiais para cancelamento antecipado e interrupção de viagem
Assistência nas formalidades de check in no dia da partida por Flash Viagens;
Assistência nas formalidades de check in no dia de regresso pelo Guia;
Assistência telefónica 24 horas;

Excluindo:
✓ Bebidas, extras de caracter pessoal na viagem, hotéis, restaurantes e todos os serviços não indicados.
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