TOUR TOSCANA DA GUSTARE
Dia 1: APT FLORENÇA - TRASLADO PARA A VILLA - Chegada na Italia, recepção no
aeroporto por pessoal especializado fluente em português e traslado para a villa nos
arredores de Florença. À tarde apresentação da viagem com uma bebida de boas-vindas.
Jantar e alojamento na villa.

Dia 2: COLINAS DO CHIANTI- VISÌTA A UMA VINÍCOLA E AULA DE COZINHA - Apos
do cafè da manhã, partida para visitar as colinas do Chianti. Poucos territórios , como
aqueles do Chianti, podem oferecer uma visão tão rica e impressionante : colinas verdes
ricas de quilômetros e quilômetros de vinhedos e olivais , aldeias estreitas entre largas
muralhas medievais e ruas sinuosas . Visita a uma antiga vinicola para descobrir como é
produzido um dos melhores vinhos tintos mundo.
Almoço num restaurante típico e visita à aldeia de Montefioralle . Prosseguimento do
passeio para Greve in Chianti e tempo livre para fazer compras e passeio a gosto pessoal
. À tarde retorno para a Villa para participar a uma aula de cozinha tradicional, e ter a
oportunidade de cozinhar pratos deliciosos, aprendendo receitas locais. Jantar com os
produtos realizados na aula de cozinha e alojamento.

Dia 3: VOLTERRA, SAN GIMIGNANO, AULA DE COZINHA - Apos do cafè da manhã,
partida para Volterra, comuna italiana da região da Toscana, na província de Pisa.
Exploraçȃo da cidade e visita a uma fazenda para descobrir os segredos da produção do
famoso queijo "pecorino" . Almoço com produtos típicos. À tarde, saída para San
Gimignano, conhecida como "San Gimignano delle belle Torri", por suas torres
impressionantes da epoca medieval . Retorno para a Villa para participar a uma outra aula
de cozinha tradicional. Jantar e alojamento.

Dia 4: SIENA - MONTERIGGIONI - Apos do cafè da manhã, partida para a cidade se
Siena, universalmente conhecida pelo seu património artístico e pela notável unidade
estilística do seu centro histórico, classificado pela UNESCO como Património da
Humanidade. Em Siena duas vezes por ano è feito o famoso Palio, emocionante corrida de
cavalos. Excursão guiada e tempo livre p/a almoçar. À tarde partida para Monteriggioni,
uma comuna italiana da província de Siena para visitar essa famosa cidade medieval.
Jantar num restaurante tipico. Retorno para a Villa para jantar e alojamento.

Dia 5: EXCURSÃO ÀS CINQUE TERRE - Apos do cafè da manhã, saida para uma
excursão inesquecivel às Cinque Terre, um acidentado trecho de terra na costa da Riviera
Ligure. Visita a duas destas cinco aldeias encantadoras. Jantar numa "Pizzeria" tipica
italiana. Retorno en villa. Alojamento.

Dia 6: EXCURSÃO A FLORENÇA - Apos do cafè da manhã, saida para Florença,
considerada o berço do Renascimento italiano, e uma das cidades mais belas do mundo.
Visita guiada da cidade e tempo livre para passeio a gosto pessoal. Jantar de despedida
num restaurante tipico de Florença. Alojamento

Dia 7: SAIDA - Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto. Boa viajem e bom retorno
!

