TOUR SENSACIONAL ITALIA
DIA 1 MILÃO - Chegada no aeroporto de Milão. Traslado ao hotel para jantar e pernoite.

DIA 2 MILÃO / VERONA / PÁDUA - Café da manhã. Meio dia de visita (com guia local) da
cidade de Milão onde teremos um passeio a pé passando pelo Duomo com sua Praça, a
Galeria Vittorio Emanuele, o Teatro alla Scala e o Castelo Sforzesco. Seguimos para
Verona onde veremos (com guia local) a cidade de Romeo e Julieta, incluindo o balcão de
Julieta, a famosa Arena, os túmulos ornamentados da família Scaligeri e a Igreja de São
Zeno. Seguimos para Pádua para jantar e pernoite no hotel.

DIA 3 PÁDUA / VENEZA / PÁDUA - Café da manhã. Visita da Basilica de Santo Antonio e
seguimos para Veneza. Traslado a la Ilha de Veneza con barco privativo. Chegada. Meio
dia de visita (com guia local) incluindo a Praça e a Basílica de São Marcos, a Ponte dos
Suspiros, Palácio Ducal (exterior). Retorno a Pádua para jantar e pernoite no hotel.

DIA 4 PÁDUA / BOLONHA / FLORENÇA - Café da manhã. Saída para Bolonha. Chegada
a esta cidade onde disfrutaremos de um meio dia de visita (com guia local) do centro
histórico, passando por Piazza Maggiore, Fonte Di Nettuno construída por Giambologna,
Palazzo del Podestá e o Palazzo Re Enzo, conhecido como Palácio Novo. Seguimos para
Florença. Traslado ao hotel para jantar e pernoite.

DIA 5 FLORENÇA / PISA / FLORENÇA - Café da manhã. Meio dia de visita (com guia
local) incluindo a Catedral de Santa Maria das Flores, Praça da Senhoria, Ponte Vecchio
etc. Seguimos para Pisa onde veremos a incrível Torre Inclinada e a Catedral na "Praça
dos Milagres". Retorno a Florença. Jantar e pernoite no hotel.

DIA 6 FLORENÇA / SIENA / ASSIS - Café da manhã. Saída para Siena para visitar as
maravilhas arquitetônicas desta bela cidade. Continuação da viagem até Assis, onde
teremos meio dia de visita (com guia local) conhecendo a Basílica de São Francisco e a
Igreja de Santa Clara. Acomodação e pernoite no hotel.

DIA 7 ASSIS / NÁPOLES - Após o café da manhã, saída para Nápoles. Chegada e tempo
livre para visitar esta agradável cidade do sul da Itália. Acomodação e pernoite no hotel.

DIA 8 NÁPOLES / POMPÉIA / ROMA - Café da manhã. Saída para Pompéia. Chegada e
meio dia de visita panorâmica (com guia local) às famosas ruínas arqueológicas
preservadas pela erupção do Vesúvio em 79 d.C. As ruínas da cidade constituem um
impressionante testemunho da vida na Itália antiga. Em seguida, prosseguimento da
viagem a Roma. Chegada, acomodação e pernoite no hotel. (B,D)

DIA 9 ROMA - Café da manhã. Pela manhã faremos uma visita da Roma Antiga (com guia
local) passando pelo Coliseu, os Foros Romanos, as Termas de Caracala, a Ilha Tiberina,
o Castel Sant'Angelo etc. À tarde passeio a pé (com guia local) pelas praças mais
importantes da cidade incluindo Praça Navona, Fontana di Trevi e o Pantheon Romano.
Traslado ao hotel para jantar e pernoite.

DIA 10 ROMA - dia livre para compras ou excursões gratuitas. Se você quiser, pode
comprar nossas excursões extras através do nosso Tour Manager. Jantar de despedida
em um restaurante. Retorno ao hotel e pernoite

DIA 11 ROMA / SAÍDA - Café da manhã. Em horário apropriado traslado ao aeroporto
para embarque no vôo de regresso.

