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SUIÇA / ITALIA
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Circuito de 9 dias / 8 noites
DIA 1 - GENEBRA / CHAMONIX / GENEBRA
Chegada a Genebra. Assistência e partida em direcção a Chamonix. Almoço. Visita panorâmica com
guia local de Chamonix. Capital francesa do alpinismo ,conhecida pela sua estância de ski e pela
majestoso perfil do Mont Blanc, o tecto da Europa que culmina a 4810m de altitude. Possibilidade de
subir em teleférico até l’Aiguille du Midi Subida em teleférico até 3842m de altitude.
Regresso a Genebra Jantar e alojamento.
DIA 2 – GENEBRA / LAUSANNE / CHILLON / MONTREUX
Visita panorâmica da cidade de Genève com destaque para o Parque das Águas Vivas, o seu relógio
florido no Jardim Inglês, o edifício das Nações Unidas, a sede da Cruz Vermelha , a histórica Catedral
de S. Pedro , Parque dos Bastiões. Continuação para Lausanne, cidade que o Comitê Olímpico
Internacional escolheu para estabelecer a sua sede desde 1914. Almoço. A cidade é construída sobre
três montanhas, rodeadas pelas encostas cobertas de vinhedos, com o lago Leman a seus pés. Visita
centro histórico da cidade que é dominado pela catedral, considerada como o mais impressionante
exemplo de arquitetura gótica antiga em toda a Suíça. Continuação da visita para Chillon. visita do
Chateau de Chillon é um dos castelos da Suíça mais conhecidos em todo o mundo. Apos a visita ,
instalação em Montreux. Jantar e alojamento.
DIA 3 – MONTREUX / GOLDEN PASS PANORAMIC / BERN
Partida a bordo de um dos mais extraordinário comboio/tren da Suíça, o GoldenPass panorâmico,
que nos levará por deslumbrantes paisagens alpinas da Suíça Francesa , desde Montreux passando
por Château d`Oex, até Gstaad, já na Suíça Alemã. Almoço. Saída para Bern passando por Gruyères ,
famoso pelo o queijo do mesmo nome. Visita de uma queijaria e degustação.Continuação da viagem
para Bern. Jantar e alojamento.
DIA 4 – BERN / EMMENTAL / INTERLAKEN
Visita panorâmica e a pé da capital da Suiça, com destaque para as inúmeras arcadas medievais
classificadas pela UNESCO da Marktgasse e Krangasse, o Bundeshaus na Bundesplatz, um palácio
renascença que abriga o Parlamento Suiço, o relógio astronómico, a Catedral de S. Vicente e o Fosso
dos Ursos. Após a visita de Bern saída em direcção a Emmental nome de um dos mais conhecidos
queijos suíços. Visita a uma queijeira com degustação de queijo. Almoço. Continuação para
Interlaken, passando por Spiez, situada entre colinas e vinhedos e dominada pelo Castelo de Spiez
no Lago Thun. Jantar e alojamento.
DIA 5 – INTERLAKEN / QUEDAS DE ÁGUA DE TRUMMELBACH / MASSIÇO DE JUNGFRAU /
INTERLAKEN
Partida para o Vale de Lauterbrunnen. Visita das espetaculares quedas de água de Trummelbach. As
Cataratas do Trümmelbach são as únicas quedas d’água de geleira do mundo acessíveis por elevador,
galerias, túneis, trilhas e plataformas. De seguida embarca a bordo do comboio/tren de cremalheira
de Lauterbrunnen até à Petite Scheidegg (2.061m) e depois subida em comboio/tren de cremalheira
até Jungfraujoch (3471m).Ao termo da viagem, panorama espetacular e único sobre a montanha e os
glaciares. Regresso de comboio até Grindelwald conhecida como a “Aldeia dos Glaciares” e donde
se podem ver as três imponentes montanhas de Eiger, Mönch e Jungfrau.
Regresso ao Hotel em Interlaken. Jantar e alojamento.

DIA 6 – INTERLAKEN / MONTE PILATUS / LUCERNA
Partida para Alpnachstadt. Trajeto em comboio/tren de cremalheira até ao Monte Pilatus a uma
altitude de 2.132m.O trajecto é feito no comboio de cremalheira mais ingreme do mundo. Almoço.
Descida em teleférico até Kriens. Continuaçao para Lucerna. Visita panorâmica da cidade medieval
nas margens do Lago dos Quatro Cantões. Destacam-se a Ponte da Capela, a Ponte do Moinho,
a Igreja dos Jesuítas, a Praça do Mercado do Vinho e Câmara Municipal e o Monumento do leão.
Alojamento. Jantar num restaurante típico com a famosa fondue e um espetáculo de folclore da
região.
DIA 7 – LUCERNA / ST. GALLEN / RAPPERSWILD / ZURICH
Partida para St. Gallen situada entre o Lago Constança e a Appenzellerland e que possui um
charmosíssimo centro histórico, fechado ao trânsito de automóveis. O pátio da abadia, incluindo a
catedral e a biblioteca da abadia, entraram para a lista de Patrimónios da Humanidade da UNESCO.
O marco mais famoso de St. Gallen é sua catedral barroca, ligada à biblioteca da abadia, que abriga
cerca de 140.000 documentos. Almoço em restaurante. De tarde, continuação para Rapperswill,
maravilhosa cidade velha situada na margem norte do Lago de Zurique, em estilo medieval, com um
imponente castelo no seu topo, construído no século XII pelo conde Rudolf de Rapperswill e que
hoje está convertido no Museu Polaco. Passeio pela cidade.
Regresso a Zurich de barco. Jantar e alojamento
DIA 8– ZURIQUE / SCHAFFHAUSEN / QUEDAS DE ÁGUA DO RENO / STEIN AM RHEIN / ZURIQUE
Partida para Schaffhausen. Visita da cidade com as suas numerosas casas de corporação que datam
da época gótica e barroca. Continuação da viagem para apreciar as maiores quedas de água
da Europa, as quedas de água do Reno com 150m de comprimentos e 25 m de altura. Almoço.
Passeio de barco nas quedas de água. Seguimos depois para a visita de Stein am Rhein, localidade
encantadora que conserva intacto o seu aspeto medieval, famosa pelo seu centro histórico, bem
preservado, com fachadas pintadas, e pelas quais recebeu o primeiríssimo Prêmio Wakker. Regresso a
Zurique. Jantar e alojamento.
DIA 9 – ZURIQUE
Visita panorâmica da cidade de Zurique passando nos locais mais importantes da cidade tais como : o
castelo, as famosas Bahnhofstrasse e niedorfstrasse, a Catedral Grossmunster, a Igreja de Santa Maria,
a ponte Quailbrucke, a Ópera, a Igreja de São Pedro, a Igreja Fraumunster com os seus famosos vitrais
criados por Marc Chagall.
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Circuito de 9 dias / 8 noites
DIA 1 - ROMA / NAPOLES
A chegada a Roma, o grupo é recebido pelo nosso guia acompanhante. Saída para Nápoles. Almoço
numa pizzaria típica de Nápoles. Após o almoço, visita panorâmica guiada de Nápoles passando pelo
Corso Umberto I e a Galeria Umberto I , depois o imponente Castelo Nuovo ou Maschio Angiono.
Este castelo foi apelidado de “novo” para ser diferenciado dos outros já existentes, o castelo do
Ovo e de Capua foram construídos no final do séc XIII durante o período de domínio Angevino.
Depois visitamos a soberba praça do Plebiscito com o Palácio Real que foi uma das 4 residências reais
utilizadas pelos Bourbons durante o reino Das Duas Sicílias e enfim o Teatro St Charles. Continuação
da viagem pela via Caracciolo até à colina de Posilipo, da qual poderão vislumbrar um extraordinário
panorama do golfo de Nápoles. Jantar e alojamento.
DIA 2 - NAPOLES / CAPRI / SORRENTO / POMPEIA / NAPOLES
Saída para uma excursão fantástica de dia inteiro à Ilha de Capri e Pompeia. De manha , bem
cedo saída a bordo de um ferry em direção da ilha de Capri, situada na baia de Nápoles em
frente à península de Sorrento. Ancorada nas águas azuis do Mediterrâneo , esta ilha de 6kms de
comprimento e 3kms de largura é célebre desde o período da antiguidade pela sua beleza dos seus
locais naturais, as suas tradições e os seus lugares carregados de história. Visita da ilha em minibus,
Piazza Umberto I , dos jardins de Augusto , da villa San Michèle, pela sua vista magnifica sobre o
golfo, o seu mobiliário e vestígios romanos. Consoante às condições climatéricas, podemos visitar
a famosa gruta azul. Pela tarde saída em ferry de carpi para Sorrento e partida para Pompeia. Visita
desta célebre cidade romana que foi totalmente destruída pela erupção do Vesúvio no ano de 79 d.C,
que provocou uma imensa chuva de cinzas e gazes tóxicos. As cinzas e a lama protegeram uma parte
das construções , dos objetos diários e até moldaram os corpos das vitimas preservando os mesmos
dos efeitos do tempo. Regresso a Nápoles. Jantar e Alojamento.
DIA 3 - NAPOLES / ROMA
Visita do coração da Roma antiga, o Coliseu, Forum , Palatino, o Teatro Marcellus, o Circo Maximus;
o antigo Hipódromo. Visita panorâmica de Roma, passando pela Villa Burguesa, Praça do Povo,a
Basilica de S. Joao Latrao. Jantar e Alojamento.
DIA 4 - ROMA / VATICANO
Saída para o Vaticano , para visitar a impressionante Basilica de S.Pedro, onde entre outros tesouros
podemos ver a célebre escultura de Miguel Angelo, a Pieta. Depois visitamos o museu do Vaticano e
a Capela Sisitina, construída nos finais do séc XV, segundo o desejo do Papa Sixte IV e onde podemos
admirar os magníficos frescos pintados por Miguel Angelo. Pela tarde, continuação da visita de
Roma, desta feita visitamos a Praça de Espanha, a Fonte de Trevi, a praça Colonna, o Panteão, entre
outros lugares emblemáticos da capital italiana. Jantar num restaurante típico com animação musical.
Alojamento.

DIA 5 - ROMA / ASSIS
De manha saímos em direção a Assis onde iremos parar para descobrir a cidade e visitar a Basílica de
S.Francisco, a basílica de Santa Maria degli ANgeli, a Basilica de Santa Clara. Assis é famosa por ser o
local de nascimento de S.Francisco, monge do século XII fundador da ordem dos Franciscanos, que
fazem voto de pobreza e castidade e obediência e praticam o asceticismo para alcançar o divino .
De tarde faremos uma degustação do vinho local. Jantar e Alojamento.
DIA 6 - ASSIS / SIENA / SAN GIMIGNANO / FLORENÇA
Saída para Siena. Visita desta cidade medieval que soube preservar o charme de outrora. Visita da
célebre Praça do Campo, famosa pela corrida do Palio, uma corrida de cavalos entre os diferentes
bairros de Siena. Visita da Catedral de Siena, il Duomo. Apos a visita de Siena , saída para San
Gimignano. Parada para uma degustação do vinho local da região de Chianti. Visita de San
Gimignano, vela medieval celebre pelas suas inúmeras torres , 15 que ainda subsistem. Temo livre
para percorrer as ruelas e visita a praça da Cisterna e a praça do Duomo. Após a visita continuação
para Florença. Jantar e Alojamento.
DIA 7 - FLORENÇA / MONTECATINI TERME
Dia inteiro dedicado à visita do centro histórico de Florença. Berço do renascimento italiano, Giotto,
Dante , Michelangelo e dos seus históricos edifícios como a Catedral Santa Maria das Flores, Igreja
de Santa Cruz – Panteão das Glórias Italianas, a famosa Porta do Paraíso do Batistério, a Praça della
Signora com as suas estátuas e fonte de Neptuno, a Ponte Vecchio sobre o rio Arno e por fim o
Mercado de Palha. De tarde possibilidade de visitar a celebre Galeria dos Oficios . no final do dia
seguimos viagem para a vila termal de Montecatini Terme. Jantar e Alojamento.
DIA 8 - MONTECATINI TERME / CINCO TERRAS / MONTECATINI TERME
Saida para La Spezia, onde embarcamos a bordo de um barco para percorrermos por mar o Parque
Nacional das Cinco Terras, inscrito ao património mundial da humanidade. Riomaggiore, Manarola,
Corniglia, Vernazza, Monterrosso, sao 5 vilas de pescadores situados no meio de falésias e colinas.
Regresso a LA Spezia a bodro do tren/ comboio parando el Portovenere para visitar esta vila.
Regresso a La Spezia. Jantar de despedida com animação musical. Alojamento.
DIA 9 - MONTECATINI TERME / LUCCA / PISA / FLORENÇA
Partimos em direção de Lucca, visita guiada desta vela rodeada de muralhas, denominada “ le
Mura” magnifico exemplo arquitetural do séc. XVI/ XVII. Visitamos o centro histórico medieval
magnificamente bem preservado com as suas ruas, ruelas, praças e casas de pedra, a Catedral S.
Martinho, Praça Saint Michel, o seu anfiteatro e as suas torres Guinigi... prosseguimos viagem para
Pisa, cidade de Galileu Galilei famosa pelo seu “Campo dei Miracoli”, com o maior conjunto de
arquitetura românica da Europa composto pela Catedral, Batistério, Campo Santo e a célebre Torre
Inclinada. Após a visita transfert para o aeroporto de Florença e fim da viagem.
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Circuito de 13 dias / 12 noites
DIA 1- ROMA
Chegada a Roma e transfert para o hotel. Aperitivo de boas vindas. Visita panorâmica de Roma,
passando pelos locais mais emblemáticos da cidade de Roma. Jantar e alojamento.
DIA 2 - ROMA
Visita panorâmica com o nosso guia local através da extraordinária cidade de Roma. Começaremos
por visitar os Museus do Vaticano e a Capela de Sistina. Depois seguimos para a monumental Praça
de S.Pedro e para a Basílica do mesmo nome. Em seguida atravessaremos o rio Tibre e visitaremos o
Coliseu e o Fórum Romano. Pela tarde tempo livre para desfrutar da cidade de Roma.
Jantar e alojamento.
DIA 3 – ROMA / ASSIS / SIENA / FLORENCA
De manha saímos em direção a Assis onde iremos parar para descobrir a cidade e visitar a Basílica
de S.Francisco. Pela tarde seguimos em direção a Siena. Visita panorâmica da cidade medieval de
Siena, que soube preservar o seu charme de outrora. O centro histórico é delimitado por uma muralha
de 7kms. Visita da Piazza del Campo, uma das mais bonitas praças do mundo, célebre pelas famosa
corrida de cavalos “ Palio” que opõem os diferentes bairros da cidade. Jantar e alojamento.
DIA 4 – FLORENCA
De manha, visita guiada a pé, com o nosso guia local através da inesquecível cidade de Florença.
Visita da magnífica catedral , da Torre Campanário de Giotto, da pesada porta de bronze do Paraíso,
do Baptistério e das esculturas da Praça della Signoria .No fim da visita não perca a Academia das
Belas Artes onde poderá admirar o célebre David de Miguel Angelo. Tarde livre para desfrutar do
coração de Florença. Jantar e alojamento.
DIA 5 – FLORENCA / PISA / VENEZA
Saída direção de Veneza via Pisa. De manhã, visita panorâmica de Pisa e dos seus emblemáticos
monumentos como a Torre inclinada de Pisa, o baptistério. Tempo livre. De tarde saída para Veneza.
Jantar e Alojamento.
DIA 6 - VENEZA
De manha, visita a pé com o nosso guia local pela Praça de S.Marcos e a Basílica Bizantina, o Palácio
dos Doges e a Ponte dos Suspiros. Tarde livre para desfrutar dos canais de Veneza e desta cidade
única ao mundo. Jantar e alojamento.
DIA 7 – VENEZA / PADUA / VERONA / MILAO
Rumo a Pádua para um passeio de orientação e visita da mundialmente famosa Basílica de St.
António. Depois seguimos para Verona. Esta elegante cidade sinónimo de Romeu e Julieta, está
quase inteiramente construída de mármore cor de rosa da região. Paragem e visita. Depois seguimos
para Milão. Jantar e alojamento.
DIA 8 - MILAO / MONACO / NICE
Depois do pequeno almoço visita panorâmica com o nosso guia local, por esta elegante cidade.
Visita do Duomo, La Scala, do Castelo de Sforza e da Última Ceia pintada por Leonardo Da Vinci.
Depois continuaremos viagem para o Mónaco. À chegada ao Mónaco, passeio de orientação por
este encantador principado governado pelo príncipe Alberto. Em seguida tomaremos o caminho de

Nice pela maravilhosa Côte d’Azur. Jantar e alojamento.
DIA 9 - NICE / ST PAUL DE VENCE / CANNES / AIX EN PROVENCE
Visita panorâmica guiada de Nice com os seus edifícios barrocos , o seu celebre Passeio dos Ingleses,
os seus Hotéis Palácios. Continuação da viagem até Saint-Paul de Vence. Esta aldeia, soube preservar
o aspecto feudal próprio das cidadelas fortificadas e atraiu inúmeros artistas e pintores no séc. XX.
Depois da visita continuamos para Cannes. Visita panorâmica de Cannes, famosa pelo Festival de
Cinema de Cannes. Pela tarde seguimos viagem para Aix en Provence. Visita guiada a pé pela cidade
elegante de Aix-en-Provence, a capital cultural da Provence, iremos descobrir o seu centro antigo, a
sua Câmara Municipal, a Catedral St Sauveur, o Antigo Palácio do Arcebispo. Jantar e alojamento.
DIA 10 – AIX EN PROVENCE / ARLES / NIMES / PONT DU GARD / AVIGNON
Saida para Arles. Chegada e visita guiada a pé desta antiga cidade romana, incluindo o Coliseo e o
Teatro Romano. Em seguida continuaremos para Nimes. Em Nimes visita de orientação para poder
ver os pontos mais interessantes desta cidade Romana; Templo Romano a “Casa Quadrada”e o
Anfiteatro Romano mais conhecido como as “Arenas”. Depois seguiremos viagem para admirarmos a
obra prima da engenharia Romana, o aqueduto, Ponte du Gard com mais de 2000 anos. Acabaremos
o dia na cidade dos Papas. Avignon. Jantar e Alojamento.
DIA 11- AVIGNON / LYON / TGV LYON – PARIS / PARIS
De manha, visita guiada de Avignon, antiga capital crista da Idade Média, descoberta do seu
património excecional; Palácio dos Papas, a ponte de Avignon, a sua catedral e as suas muralhas.
Após a visita, saída para Lyon. Visita panorâmica de Lyon, a segunda cidade mais famosa do país
conhecida pelo seu comércio, gastronomia, , pela indústria da seda e pelo seu estilo de vida tão
dinâmico. No final do dia, continuação da viagem a bordo do tren TGV de Lyon para Paris. Jantar e
alojamento.
DIA 12 - PARIS
De manha saída para visita guiada com o nosso guia local pelos pontos mais importantes de Paris,
como a Torre Eiffel, a Ópera , os Campos Elíseos, o Arco do Triunfo, o Bairro Latino e tantos outros
lugares. À tarde não perca a oportunidade de visitar Versalhes e o seu extraordinário palácio ,
mandado construir por Luis XIV chamado o “Rei Sol”. O palácio tornou-se motivo de cobiça de
todos os monarcas europeus da época. Cruzeiro com jantar no Rio Sena. Para admirar a beleza
noturna de Paris. Alojamento.
DIA 13 - PARIS
Dia livre para atividades pessoais. Em horário a ser indicado transfer para o aeroporto.
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Circuito de 12 dias / 11 noites
DIA 1 - ROMA / NAPOLES
A chegada a Roma, o grupo é recebido pelo nosso guia acompanhante. Saída para Nápoles. Almoço
numa pizzaria típica de Nápoles. Visita panorâmica guiada de Nápoles passando pelo Corso Umberto
I e a Galeria Umberto I , Castelo Nuovo ou Maschio Angiono, o castelo do Ovo e de Capua foram
construídos no final do séc XIII. Depois visitamos a soberba praça do Plebiscito com o Palácio Real e
enfim o Teatro St Charles. Continuação da viagem pela via Caracciolo até à colina de Posilipo, da qual
poderão vislumbrar um extraordinário panorama do golfo de Nápoles. Jantar e alojamento.
DIA 2 - NAPOLES / CAPRI / SORRENTO / POMPEIA / NAPOLES
Saída para uma excursão fantástica de dia inteiro à Ilha de Capri e Pompeia. De manha , bem cedo
saída a bordo de um ferry em direção da ilha de Capri. Ancorada nas águas azuis do Mediterrâneo,
esta ilha é célebre desde o período da antiguidade pela sua beleza dos seus locais naturais, as suas
tradições e os seus lugares carregados de história. Visita da ilha em minibus, Piazza Umberto I , dos
jardins de Augusto , da villa San Michèle, pela sua vista magnifica sobre o golfo. Consoante às condições climatéricas, podemos visitar a famosa gruta azul. Pela tarde saída em ferry de Capri para Sorrento e partida para Pompeia. Visita desta célebre cidade romana que foi totalmente destruída pela
erupção do Vesúvio no ano de 79 d.C. As cinzas e a lama protegeram uma parte das construções, dos
objetos diários e até moldaram os corpos das vitimas preservando os mesmos dos efeitos do tempo.
Regresso a Nápoles. Jantar e alojamento.
DIA 3 - NAPOLES / ROMA
Visita do coração da Roma antiga, o Coliseu, Forum , Palatino, o Teatro Marcellus, o Circo Maximus;
o antigo Hipódromo. Visita panorâmica de Roma , passando pela Villa Burguesa, Praça do Povo,a
Basilica de S. Joao Latrao. Jantar e alojamento.
DIA 4 - ROMA / VATICANO
Saída para o Vaticano , para visitar a impressionante Basilica de S.Pedro, onde entre outros tesouros
podemos ver a célebre escultura de Miguel Angelo , a Pieta. Depois visitamos o museu do Vaticano e
a Capela Sistina, construída nos finais do séc XV , segundo o desejo do Papa Sixte IV e onde podemos
admirar os magníficos frescos pintados por Miguel Angelo. Pela tarde, continuação da visita de Roma,
desta feita visitamos a Praça de Espanha, a Fonte de Trevi, a praça Colonna, o Panteão, entre outros
lugares emblemáticos da capital italiana. Jantar num restaurante típico com animação musical. Alojamento.
DIA 5 - ROMA / ASSIS
De manha saímos em direção a Assis onde iremos parar para descobrir a cidade e visitar a Basílica de
S.Francisco, a basílica de Santa Maria degli Angeli, a Basilica de Santa Clara. Assis é famosa por ser o
local de nascimento de S.Francisco, monge do século XII fundador da ordem dos Franciscanos, que
fazem voto de pobreza e castidade e obediência e praticam o asceticismo para alcançar o divino .
De tarde faremos uma degustação do vinho local. Jantar e Alojamento.
DIA 6 - ASSIS / SIENA / SAN GIMIGNANO / FLORENÇA
Saída para Siena. Visita desta cidade medieval que soube preservar o charme de outrora. Visita da
célebre Praça do Campo, famosa pela corrida do Palio, uma corrida de cavalos entre os diferentes

bairros de Siena. Visita da Catedral de Siena, il Duomo. Apos a visita de Siena , saída para San
Gimignano. Parada para uma degustação do vinho local da região de Chianti. Visita de San
Gimignano, vila medieval celebre pelas suas inúmeras torres , 15 que ainda subsistem. Tempo livre
para percorrer as ruelas e visita a praça da Cisterna e a praça do Duomo. Após a visita continuação
para Florença. Jantar e alojamento.
DIA 7 - FLORENÇA
Dia inteiro dedicado à visita do centro histórico de Florença. Berço do renascimento italiano, Giotto,
Dante , Michelangelo e dos seus históricos edifícios como a Catedral Santa Maria das Flores, Igreja
de Santa Cruz – Panteão das Glórias Italianas, a famosa Porta do Paraíso do Batistério, a Praça della
Signora com as suas estátuas e fonte de Neptuno, a Ponte Vecchio sobre o rio Arno e por fim o
Mercado de Palha. De tarde possibilidade de visitar a celebre Galeria dos Oficios. No final do dia
seguimos viagem para a vila termal de Montecatini Terme. Jantar e alojamento.
DIA 8 – FLORENÇA / LUCCA / PISA / PADUA
Partimos em direção de Lucca, visita guiada desta vila rodeada de muralhas, denominada “ le
Mura” magnifico exemplo arquitetural do séc. XVI/ XVII. Visitamos o centro histórico medieval
magnificamente bem preservado com as suas ruas, ruelas, praças e casas de pedra, a Catedral S.
Martinho, Praça Saint Michel, o seu anfiteatro e as suas torres Guinigi... prosseguimos viagem para
Pisa, cidade de Galileu Galilei famosa pelo seu “Campo dei Miracoli”, com o maior conjunto de
arquitetura românica da Europa composto pela Catedral, Batistério, Campo Santo e a célebre Torre
Inclinada. Após a visita saída para Pádua. Jantar e alojamento.
DIA 9 – PADOVA / VENEZA
De manha, visita da famosa Basílica de Santo António, edificada par albergar o tumulo e as relíquias
do Santo português. Após a visita saída para Veneza. Chegada à zona do Tronchetto e embarque no
Vaporetto e viagem de barco passando pelo Grande Canal, a Ponte de Rialto e chegando à Praça de
São Marcos. Visita guiada do centro histórico de Veneza com a Basílica de S. Marcos, o Campanário, o
Palácio Ducal, a Ponte dos Suspiros. Tempo livre para desfrutar das ruas, ruelas, pontes, canais. Jantar
e alojamento.
DIA 10 – VENEZA / VERONA / LAGO DE GARDA / MILAO
Partida para Verona, breve visita, da cidade que evoca a trágica história de “Romeu e Julieta” onde
poderemos ver a célebre varanda da casa dos Capuletto. Visitamos a Praça Bra onde se destaca
o anfiteatro romano, a comercial via Mazzini, Piazza delle Erbe, Piazza dei Signori . Apos a visita
seguimos viagem para o Lago de Garda onde faremos uma parada em Sirmione para fazer um breve
passeio num dos mais belos lagos de Italia. Pela tarde chegada a Milao. Jantar e alojamento.
DIA 11 – MILAO
Saída com o nosso guia local e visita panorâmica desta cidade, o maior centro financeiro do país,
a capital da moda , com destaque para: o «Duomo» a maior Catedral gótica da Itália, a elegante
Galeria Vittorio Emanuele com as suas lojas e café, o famoso Teatro Scala , o seu Castelo Sforzesco.
Possibilidade de visitar e ver a celebre pintura de Leonardo da Vinci «a Ultima Ceia» no Convento
Santa Maria de Graça. Tarde livre. Jantar de despedida numa pizzeria no centro de Milao. Alojamento.
DIA 12 – MILAO
Manha Livre para atividades pessoais e compras. Em horário a ser indicado transfer para o aeroporto e
fim dos nossos serviços.
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