
 

 

 

BELÍSSIMA ITÁLIA 
                   
 
1° DIA - BRASIL / MILÃO 
Apresentação no aeroporto de origem com destino a Milão.  
 
2° DIA – MILÃO 
Chegada a Milão, com voo . Traslado com guia acompanhante do aeroporto de Milão até o hotel. 
Hospedagem e jantar no hotel.  
 
3° DIA – MILÃO 
Após o café da manhã saída para um passeio de meio dia de visita com guia local à cidade, 
passando pelo Castelo Sforzesco, Galleria Vittorio Emanuele, Teatro La Scala, Il Duomo (entrada 
incluida). Tempo livre para aproveitar o famoso quadrilátero da moda e fazer algumas comprinhas. 
Noite livre. 
 
4° DIA - MILÃO - CADENABBIA- BELLAGIO - COMO  
Após o café da manhã saída para o lago de Como, o mais espectacular dos três grandes lagos 
dessa região. Suas margens são repletas de vilas maravilhosas como a deliciosa Bellagio onde 
viveu o poeta romano Plínio-o-Jovem, e local de veraneio da aristocracia lombarda. Embarque para 
Bellagio e passeio com guia acompanhante para admirar os elegantes cafés, restaurantes e lojas. 
Tempo livre para almoçar. Depois do almoço, regresso a Como num cruzeiro com duração de 2 
horas que nos permitirá admirar as cidades elegantes e as vilas charmosas ao longo das margens 
do lago. Check in no Hotel ( quartos vista lago ). Jantar no Hotel. Noite livre. 
 
5° DIA - COMO 
Após o café da manhã saída para visitar a cidade de Como. Admiraremos a imponente Catedral 
localizada no centro da Praça Duomo e conheceremos essa elegante e próspera cidade, dona de 
um centro histórico encantador. Tempo livre para o almoço. Fim da tarde livre. Pernoite no Hotel. 
 
6° DIA - COMO- VERONA - VENEZA  
Após o café da manhã partida para Verona, cidade de Romeu e Julieta. Visita guiada a pé nessa 
cidade, que foi um centro comercial romano, com portões antigos, um forum (Piazza delle Erbe) e 
uma grande arena que ainda é um dos melhores palcos de ópera do mundo. Regresso ao ônibus e 
saída para Veneza. Hospedagem e jantar no Hotel em Mestre.  
  
7° DIA - VENEZA 
Café da manhã.  Traslado em barco privativo para visitar a ”Sereníssima”, como é conhecida 
Veneza, cidade incomparável. É, sem dúvida, a mais romântica das cidades européias, erguida 
sobre lagunas que contam toda sua história. Veremos a Piazza San Marco com a sua Basilica 
(entrada incluida) , um imenso e majestoso salão de céu aberto, o Palazzo dei Dogi, a ponte dos 
Suspiros e a ponte Rialto. Almoço livre. Tempo livre para visitas com oportunidade de fazer um 
passeio de gôndola como opcional. Jantar em restaurante tipico e retorno ao hotel para pernoite. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
8° DIA - VENEZA- PADUA- FLORENÇA  
Após o café da manhã saída para Pádua, localizada na região do Vêneto. Reza a lenda que é a 
cidade mais antiga da região, tendo sido citada em Eneide de Virgília. Segundo relatos, já passou 
pelas mãos de vários povos: troianos, romanos, bárbaros, bizantinos, venezianos, austríacos, até 
ser anexada à Italia, na unificação ocorrida no século XIX. Mas Pádua é famosa por ter sido a 
cidade onde Santo Antônio passou os últimos anos de sua vida. Visitaremos, com guia local,  a 
basilica onde estão seus restos mortais. Continuaremos nosso passeio a pé pelo centro da cidade, 
admirando as feiras que ainda funcionam como na Idade Média.  Após o almoço regresso ao 
ônibus e saída para Florença. Hospedagem e jantar de boas vindas num restaurante em Florença.  
 
9° DIA - FLORENÇA 
Café da manhã.  Saída para visita à cidade de Florença. Passeiando pelas ruas dessa magnífica 
cidade, berço da Renascença, admiraremos torres e palácios que evocam mil histórias do seu 
passado medieval. Visitaremos a Piazza della Signoria com seu magnífico Palazzo Vecchio, a 
Catedral de Santa Maria del Fiore com seu campanario projetado por Giotto, a Ponte Vecchio e a 
Basílica de Santa Croce (entrada incluida) onde estão os túmulos de Michelangelo, Galileu e 
Maquiavel. Retorno ao hotel e noite livre.  
 
10° DIA - FLORENÇA – SIENA – FLORENÇA 
Após o café da manhã saída para Siena. Passeio a pé pelas ruas da cidade adversaria histórica de 
Florença. A maioria dos viajantes tende a desenvolver uma forte preferência por uma ou outra e a 
escolha geralmente se reduz a uma questão de estética: Florença com seu grande florescimento 
durante a Renascença e Siena com suas glorias góticas. Admiraremos a Piazza del Campo, 
principal praça da cidade onde acontece a mais conhecida festividade de Siena, a corrida de 
cavalos chamada Palio. No fim da tarde regresso à Florença. Jantar livre e noite livre.     
 
11° DIA – FLORENÇA- ASSIS  
Após o café da manhã partida para Assis, situada na região da Umbria. Visitaremos a Basílica di 
Santa Maria degli Angeli que fica a uma centena de metros abaixo de Assis. Essa vasta e 
ornamentada basílica abriga a pequena e humilde Capela Porziuncola, onde São Francisco se 
refugiou pela primeira vez ao descobrir sua vocação e abriu mão dos bens materiais. Após o 
almoço (livre) visitaremos a Basílica de Sao Francisco (entrada incluida) e faremos um passeio a 
pé pelas ruas dessa maravilhosa cidade medieval até a Basílica de Santa Clara, onde fica a cruz 
bizantina, que supostamente falou com Sao Francisco. Hospedagem e jantar no hotel. 
 
 
12° DIA - ASSIS – ORVIETO - ROMA  
Café da manhã. Saída para Orvieto, cidade erguida num rochedo vulcânico, rodeada de uma 
magnífica paisagem de campos e vinhas, como se fossem uma fortaleza no vale do Rio Paglia. 
Traslado com funicolar e passeio a pé pelas ruas desta cidade de beleza cinematográfica, que 
transborda história em suas ruas de paralelepípedos, praças medievais e igrejas. Visita da Catedral 
(entrada incluida) que é dedicada à Virgem Maria. Linda construção, uma das mais bonitas igrejas 
da Umbria, com mosaicos de ouro na fachada. Sua pedra fundamental foi colocada em 1290 e a 
sua construção durou 3 séculos. Tempo livre para o almoço. Retorno ao ônibus e saída com 
destino a Roma.  Hospedagem e jantar no hotel/restaurante.  
 
 
 



 

 

 
 
13° DIA - ROMA 
Café da manhã e saída para o Vaticano, menor Estado soberano do mundo. Tendo como centro a 
colossal Basílica de Sao Pedro, o Vaticano é a capital dos católicos e guardião dos maiores 
patrimônios artísticos do mundo. Visita aos Museus Vaticanos (entrada incluida), um conglomerado 
de renomadas instituições culturais da Santa Sé, que abrigam extensas e valiosas coleções de arte 
e antiguidades colecionadas ao longo dos séculos pelos diversos pontífices romanos.  A Capela 
Sistina é o local onde o conclave se reúne para eleger o novo Papa. Tempo livre para o almoço. 
Em seguida daremos início ao nosso passeio panorâmico para conhecer as mil faces de Roma, 
cidade eterna. Veremos a Roma antiga do Fórum Imperial, Coliseu, Mercado de Traiano, Arco de 
Constantino e a Praça do Campidoglio, a Barroca com suas praças e fontes de beleza única e a 
Roma Cristã. 
Regresso ao hotel. Jantar livre e noite livre.     
 
 
14° DIA - ROMA 
Café da manhã e saída para visita com guia local no labirintíco centro histórico de Roma, com suas 
românticas vielas de paralelepípedos, palácios renascentistas e igrejas barrocas. Visita aos 
grandes protagonistas do centro:  o Panteao, Piazza Navona e a Fontana di Trevi , palco do 
mergulho de Anita Ekberg em La Dolce Vita. Para garantir um retorno a Roma nao deixe de atirar 
uma moeda na Fontana di Trevi!!! Tempo livre para o almoço. Fim da tarde livre. 
 
 
15° DIA - ROMA DIA LIVRE 
Café da manhã no hotel. Dia livre para descubrir a cidade Eterna. Excurções opcionais disponiveis. 
Jantar de despedida num restaurante típico com música italiana 
 
 
16° DIA - Arrivederci ITALIA ! ROMA – AEROPORTO 
Café da manhã. Em horário apropriado traslado ao aeroporto de Roma para embarque de 
retorno ao Brasil.  Fim dos nosso serviços. 


