Encantos do Norte e Sul da Itália
14 dias e 13 noites

Roteiro
DIAS
1 Apresentação no aeroporto internacional e embarque com destino a Itália, cidade de Milão. (Bilhete aéreo opcional).
2 Itália, Milão Chegada no aeroporto de Milão. Traslado por conta dos passageiros ao hotel(INCLUÍDO SOMENTE NOS
SERVIÇOS PREMIUM). Os apartamentos estarão disponíveis a partir das 16h. Jantar e hospedagem no hotel.
3 Milão Café da manhã no hotel. Hoje vamos desfrutar de uma visita panorâmica de meio dia a pé pela capital econômica da
Itália: a visita nos levará à Piazza dei Mercanti, onde iremos admirar o coração medieval da cidade. O Teatro de la Scala,
construído em 1776 e localizado na Piazza della Scala, não é apenas um monumento, mas um verdadeiro templo de música.
Entraremos também na majestosa Galleria Vittorio Emanuele II, um tesouro de engenharia do século XIX, mais que um edifício, é
um símbolo real da excelência italiana. E por último, mas não menos importante, chegaremos à Catedral, a terceira maior catedral
da Europa. Tarde livre para descobrir a cidade por conta própria ou para fazer compras (uma das principais atrações da cidade de
Milão). Jantar e alojamento.
4 Milão, Sirmione, Verona, Veneza Café da manhã no hotel. Saída em direção ao Lago de Garda e em particular a
Sirmione: uma cidade antiga cheia de ruas de paralelepípedos e monumentos históricos. Tempo livre para visitar a cidade ou a
bela vila romana e / ou cavernas de Catulo (Grotte di Catullo). Se o tempo o permitir, você também poderá escolher desfrutar do
Castelo Scaligero, raro exemplo de fortificação medieval em um lago. Continuaremos a Verona, onde faremos uma visita
panorâmica à cidade, conhecida por sua famosa Arena e por ser o local de nascimento de Romeu e Julieta. Partida para Veneza.
Jantar e alojamento.
5 Veneza, Florença Café da manhã no hotel. Saída para Florença. Uma vez na cidade, desfrutaremos de um passeio de meio
dia: o passeio a pé começa na Piazza San Firenze; lar do Bargello e do Tribunale Fiorentino, uma vez que era Igreja e agora
abriga o Tribunal de Florença. Continuaremos em direção à Igreja de Santa Croce, sede de muitas obras de arte e local de enterro
de algumas das personagens importantes da Itália. Então, você vai chegar a Piazza Signoria, o coração da cidade de Florença
desde a antiguidade. É famoso pela Fonte de Neptuno, o Palazzo Vecchio e a bela Piazzale degli Uffizi, bem como a famosa
Ponte Vecchio. Jantar e hospedagem em Florença.
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6 Florença, Cinque Terre, Pisa Café da manhã no hotel. Hoje vamos desfrutar de uma
maravilhosa excursão para uma das áreas mais famosas da Itália: o Cinque Terre. (Em caso de
mau tempo, vamos para La Spezia e visitar as Cinque Terre de trem), em Portovenere
embarcaremos em uma balsa compartilhada que nos levará a Monterosso, a maior cidade entre todas as cidades das Cinque
Terre. O guia irá guiá-lo através dos vinhedos em terraços, os antigos olivais e as espectaculares vistas panorâmicas. Em seguida,
saída para a encantadora cidade de Vernazza, caracterizada por suas ruas estreitas e pequena praça com vista para o mar.
Retorno para Portovenere (ou La Spezia se a rota foi feita de comboio) e depois para Florença, mas primeiro vamos parar em Pisa
para admirar (visitas externas) a famosa Torre Pendente. Chegada a Florença. Jantar e alojamento. (Parte da viagem é de ferry,
mas se o clima e as condições do mar não permitem o embarque, a visita será realizada por trem). Dependendo do clima e das
condições meteorológicas ou do destino turístico do momento, garantimos a visita de uma única cidade das Cinque Terre:
Vernazza ou Monterosso.
7 Florença, Siena, San Gimignano Café da manhã no hotel. Saída para a cidade medieval de Siena. Passeio pela cidade,
incluindo visitas externas: a catedral, admirando seu mármore único, a Piazza del Campo, o lugar onde se realiza o famoso Palio
di Siena, corridas de cavalos duas vezes por ano. Depois, teremos tempo livre para continuar a explorar a cidade de Siena de
forma independente ou para o almoço. À tarde, saída para a cidade murada de San Gimignano. Explore e admire impressionantes
monumentos românicos e góticos. Retorno para Florença. Jantar e alojamento.
8 Florença, Chianti, Assisi, Roma Café da manhã no hotel. Saída para a famosa área do Chianti, onde, além de admirar a
famosa paisagem toscana, podemos fazer uma degustação de vinhos (não incluída). Vamos continuar a Assis: famoso lugar de
peregrinação. Passeie pelo labirinto das ruas medievais e visite as Basílicas de Santa Clara e San Francisco para ver uma das
maiores coleções de arte da Itália. Saída para Roma. Jantar e alojamento.
9 Roma, Amalfi, Sorrento Café da manhã no hotel. Saída para o ponto de encontro com o restante do grupo em um certo
ponto de Roma. Partida para Amalfi. Visita da cidade. Continuação para o famoso Sorrento passando pela estrada panorâmica
que nos permite admirar desde o topo da famosa cidade de Positano. Chegada em Sorrento e visita da cidade com suas ruas
típicas. Jantar e alojamento no hotel.
10 Sorrento, Capri Café da manhã no hotel. Partida para o porto de Sorrento para embarcar no ferry compartilhado que nos
levará para a magnífica ilha de Capri, lugar de repouso dos imperadores romanos, o que surpreende por sua paisagem de
penhascos e grutas. Os destaques incluem a Marina Grande e os vários locais panorâmicos de onde você poderá desfrutar de
vistas espectaculares. Tempo livre e retorno em Jet Foil para Sorrento. Jantar e alojamento no hotel.
11 Sorrento, Pompei, Salerno Café da manhã no hotel. Saída para Pompéia, onde visitaremos as escavações desta famosa
cidade que foi completamente enterrada por uma erupção do Vesúvio em 79 DC. Continuação a Salerno, a segunda cidade mais
importante da Campânia e uma visita panorâmica onde você poderá ver lugares como o Castelo, a Igreja de San Pietro a Corte, o
Teatro Verdi ou a Catedral de San Matteo. Jantar. Acomodação.
12 Salerno, Pertosa, Paestum Café da manhã no hotel. Saída para Pertosa para visitar as famosas grutas de anjo de
Pertosa, que são consideradas as mais importantes do sul da Itália: primeiro faremos uma viagem de barco e depois uma
caminhada a pé, onde poderemos ver todas as formações de estalactites e estalagmites. Continuação para Paestum e vista da
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zona arqueológica onde três dos templos dóricos da s. V a. C. Possibilidade de visitar o Museu
onde são encontrados restos importantes da antiga cidade grega de Poseidonia. Partida para
Nápoles. Jantar e alojamento
13 Salerno, Napoles Café da manhã no hotel. Saída para Nápoles. À chegada, realizaremos um passeio panorâmico da
capital do Reino das Duas Sicílias, começando pelo Monte Vomero, passando pelo passeio, através do centro histórico da cidade
com monumentos como o Teatro de San Carlos, Palácio Real, o Castelo Novo, a Praça do Plebiscito, etc. Também visite com o
guia local do centro histórico da cidade onde visitaremos a Capela de San Severo famosa por sua obra-prima: Cristo Velado. Hoje
à noite, cumprimentaremos o sul da Itália com um jantar de despedida em uma Pizzaria no centro de Nápoles, como este prato,
famoso em todo o mundo, nasceu na cidade de Nápoles. Retorno ao hotel. Alojamento.
14 Napoles Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto ou possibilidade de reservar um trem de alta velocidade até Roma.
(INCLUÍDOS SOMENTE NOS SERVIÇOS PREMIUM).

Serviços Inclusos
· Programa de 13 noites de hospedagem.
· ENCANTOS DO NORTE:
· Meia pensão com café da manhã buffet desde o primeiro dia até o último.
· Transporte do estacionamento central em Veneza até o ponto mais próximo do seu hotel e vice e versa.
· Excursão de meio dia em ferry a Murano, Burano e Torcello.
· Ferry desde Portovenere até Monterosso e Vernazza (se as condições meteorológicas do mar permitirem, do contrário a
excursão se realizará em trem desde La Spezia. ATENÇÃO: A escolha entre o ferry e o trem será tomada no momento.
Dependendo do clima e das condições meteorológicas, garantimos a visita a uma das cidades de Cinque Terre: Vernazza
ou Monterosso)
· Ônibus de última geração (ATENÇÃO: Com menos de 7 participantes, o tour poderá ser realizado com motorista /guia
falando espanhol / inglês).
· Visitas panorâmicas (sem guia local) durante todo o tour, exceto em: Milão, Veneza e Florença.
· Visitas livres em Sirmione, Verona, Cinque Terre, Pisa, Siena e Assis.
· Guia local em espanhol/inglês para visitas em: Milão, Veneza e Florença.
· ENCANTOS DO SUL:
· Traslados do hotel em Roma até o ponto de encontro com o restante do grupo.
· 4 jantares conforme o itinerário (sem bebidas).
· Ônibus de última geração (ATENÇÃO: Com menos de 7 participantes, o tour poderá ser realizado com motorista /guia
falando espanhol / inglês.
· Guia acompanhante em espanhol/inglês durante todo o tour (exceto no último dia).
· Guias bilingues (espanhol/inglês), em Pompéia (máximo de 2 horas), Nápoles (máximo de 4 horas), Paestum (máximo de
2 horas) Grutas de Pertosa (máximo 2 horas).
· Excursão a Capri com ferry público a Capri ida e volta (em caso de cancelamento desta visita devido as condições
meteorológicas, não terá reembolso).

Não Inclui
- Refeições não mencionadas.
- Seguro assistência saúde/bagagem.
- Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, lavanderia).
- Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais.
- Excesso de bagagem.
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- Qualquer item não mencionado como incluído.
- Qualquer item mencionado como sugerido ou opcional.

Opcionais
-Seguro Assistência Viagem Euromax individual e Familiar
-Seguro de Cancelamento, Trip Protector.

Hotéis Previstos:
Milão - Grand Hotel Adi Doria 4*
Veneza - Hotel All`Angelo, Hotel Bonvecchiati, Hotel Santa Chiara 3* Superior
Florença - Hotel Palazzo Ricasoli, Hotel Kraft, Hotel C-Hotels 4*
Roma - Hotel Donna Laura Palace, Massimo d´Azeglio, Hotel Diana Roof Garden 4*
Sorrento - Grand Hotel Vesuvio, Hotel Cesare Augusto, Hotel Michelangelo, Hotel La Residenza 4*
Salerno - Grand Hotel Salerno, Novotel 4*
Nápoles - Hotel Naples, Hotel NH Ambassador, Hotel Renaisssance Mediterraneo 4*

Serviço Premium 1 Inclui
Se você quiser ter tudo preparado com antecedência, além do que está incluído no pacote, sugerimos adicionar essa
opção:
· Traslado: Aeroporto Mião / Hotel Milão (traslado compartilhado, válido somente aos domingos, em caso de noites
extras favor consultar)
· Entradas nos Monumentos:
Milão - Teatro de La Scala e entrada no Duomo com auriculares, Verona - Arena e casa de Julieta, Florença - Basílica de
Santa Croce e auriculares, Siena - Catedral, Assis- Basílica de San Francisco, Amalfi - Claustro, Pompéia - Ruínas, Pertosa Grutas, Paestum - Zona Arqueológica, Nápoles - Capela San Severo.
Traslado: Hotel em Nápoles / aeroporto ou estação de trem em Nápoles (válido somente aos sábados, em caso de noites
extras favor consultar)

Serviço Premium 2 Inclui
Se você quiser ter tudo preparado com antecedência, além do que está incluído no pacote, sugerimos adicionar essa
opção:
· Traslado: Hotel Nápoles / estação de trem em Nápoles (traslado compartilhado, válido somente aos sábados, em caso de
noites extras favor consultar)
· Bilhete de trem de ALTA VELOCIDADE de Nápoles a Roma em 2ª classe.
· Traslado: Estação de trem em Roma / aeroporto ou Hotel em Roma caso queiram noites extras (traslado compartilhado,
válido somente aos sábados)

Noites Extras
Noites Extras (Preços por pessoa em EUR / por noite, incluindo café da manhã)
MILÃO CATEGORIA TURÍSTICA:
Individual = EUR 164
Duplo = EUR 107
Triplo = EUR 107
De Abril a Junho e de Setembro a Novembro/2018
Individual = EUR 122
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Duplo = EUR 79
Triplo = EUR 79
De Dezembro a Março e de Julho a Agosto/2018
MILÃO CATEGORIA PRIMEIRA:
Individual = EUR 186
Duplo = EUR 122
Triplo = EUR 122
De Abril a Junho e de Setembro a Novembro/2018
Individual = EUR 136
Duplo = EUR 86
Triplo = EUR 86
De Dezembro a Março e de Julho a Agosto/2018
======================
ROMA CATEGORIA TURÍSTICA:
Individual = EUR 144
Duplo = EUR 86
Triplo = EUR 86
De Abril a Junho e de Setembro a Novembro/2018
Individual = EUR 115
Duplo = EUR 72
Triplo = EUR 72
De Dezembro a Março e de Julho a Agosto/2018
ROMA CATEGORIA PRIMEIRA:
Individual = EUR 201
Duplo = EUR 129
Triplo = EUR 129
De Abril a Junho e de Setembro a Novembro/2018
Individual = EUR 163
Duplo = EUR 98
Triplo = EUR 98
De Dezembro a Março e de Julho a Agosto/2018

Condições Específicas
Documentação
de
viagem: Passaporte,
vistos
e
vacinas
são
de
responsabilidade
dos
passageiros.
Não incluído: Taxas de aeroportos; taxas de porto e de combustível navio; despesas com visto e documentação; refeições não
mencionadas; gorjetas para guias e garçons; despesas de caráter pessoal tais como: lavanderias. Telefonemas, etc.
Preços: Não são válidos em períodos de feiras, congressos e eventos. Valores são válidos somente para compra do pacote integral
(aéreo + terrestre). Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Acomodação: A entrada nos hotéis (check in) inicia-se às 16:00h e a saída (check out) deverá ser feita até as 12:00h. São
Crianças os menores de 12 anos sempre que compartindo apto. com dois adultos. As crianças são acomodadas em cama de armar.
Os apartamentos triplos são constituídos de 02 camas de solteiro e 01 de armar.
Taxas Locais: Programas de viagem com estadias na Itália implicam em pagamento de taxa local diretamente ao hotel no
momento do check in, valores aproximados, sujeitos a alteração e a incidência de IVA (a ser informado localmente), crianças até
02 anos estão isentas:
Hotéis de 2 Estrelas, 3 Euros por passageiro, por noite, máximo de 10 dias de estadia.
Hotéis de 3 Estrelas, 4 Euros por passageiro, por noite, máximo de 10 dias de estadia.
Hotéis de 4 Estrelas, 6 Euros por passageiro, por noite, máximo de 10 dias de estadia.
Hotéis de 5 Estrelas, 7 Euros por passageiro, por noite, máximo de 10 dias de estadia.
Cartão de assistência: GTA Euromax, válido para passageiros até 70 anos. Favor consultar suplemento para mais idosos.
Pagamentos: As reservas serão efetuadas mediante sinal de US$ 300 por passageiro e o saldo deverá ser pago imediatamente
após a confirmação dos serviços. Todos os preços estão sujeitos a alteração sem prévio aviso em função de oscilações
cambiais. Deste modo, os preços definitivos serão informados juntamente com a confirmação dos serviços e serão válidos para
pagamento imediato.
Condições de cancelamento.
1. Entende-se por cancelamento a desistência da viagem e/ou do serviço contratado, bem como alteração de datas.
2. Solicitações de cancelamento da viagem ou serviços contratados deverão ser feitas por escrito e as penalidades serão aplicadas
segundo antecedência com que forem comunicadas à Flot. Parte Terrestre: até 31 dias antes da data prevista para embarque,
reembolso integral do valor do pacote, deduzindo gastos de cancelamento no valor de US$50.00 por passageiro; de 30 a 15 dias
antes do embarque será retido 50% do valor total do pacote; menos de 15 dias antes do embarque. perda total do valor do
programa.Parte Aérea: em vôos regulares. as passagens aéreas têm tarifas especiais reduzidas, implicando em certas restrições
(endossos. mudanças de rotas. reembolsos. etc). Uma vez emitidas, serão aplicadas as penalidades previstas nas regras tarifárias
e, em caso de reembolso, o mesmo somente será feito após o ressarcimento por parte da cia. aérea.
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