Grande Itália
Dia a Dia
1º dia - Roma
Chegada a Roma e traslado ao hotel. Tempo livre. Hospedagem.
2º dia - Roma / Montepulciano / Pienza / Montalcino / Siena
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã com direção à região da Toscana. Durante a
viagem, você poderá avistar lindíssimas colinas. Chegada a Montepulciano para degustação de
produtos típicos locais e do famoso vinho de Montepulciano. Continuação da viagem e visita à
Pienza e Montalcino, com maravilhosas vistas panorâmicas. No fim da tarde, chegada a Siena
para jantar e hospedagem.
3º dia - Siena / San Gimignano / Pisa / La Spezia
Café da manhã. Visita ao centro histórico de Siena. Destaque para suas ruelas medievais e à
Praça do Campo, uma das praças mais célebres no mundo com a sua maravilhosa Catedral.
Continuação da viagem até San Gimignano. Tempo livre. Continuação do trajeto até Pisa, para
visita à Praça dos Milagres, ao Batistério e à famosa Torre Inclinada. Continuação até La Spezia.
Jantar e hospedagem.
4º dia - La Spezia / Cinque Terre / La Spezia
Café da manhã. Saída de barco até Cinque Terre, um dos lugares mais fascinantes do
Mediterrâneo. Destaque para a visita a locais como Riomaggiore, Manarola, Corniglia,
Vernazza e Monterosso. Retorno à La Spezia, jantar e hospedagem.
5º dia - La Spezia / Rapallo / Portofino / Santa Margherita Ligure / Milão
Café da manhã. Saída para a costa do Golfo de Tigullio, uma das zonas mais exclusivas da Itália.
Chegada a Rapallo para um breve passeio e, em seguida, traslado de barco para visitar
Portofino (passeio sujeito a condições climáticas). Continuação até Santa Margherita Ligure.
Tempo livre para o almoço na zona porto e continuação da viagem até Milão. Hospedagem.
6º dia - Milão / Região dos Lagos / Milão
Café da manhã. Pela manhã, visita a cidade de Milão. Destaque para locais como o Duomo, a
Galeria Vittorio Emanuele II, o Castelo dos Sforza, Sant'Ambrogio, Parque das Basilicas, entre
outros locais. Depois prosseguiremos ao Lago Maggiore, chegando a Stresa e embarcando para
Ilha Bella (se as condições climáticas permitirem), conhecendo o Palácio Borromeo e seu
jardim. Retorno e hospedagem em Milão.
7º dia - Milão
Café da manhã. Dia Livre. Excursão opcional (não incluso) a Turim, onde se destacam a Mole
Antonelliana e a Catedral de São Jão Batista do século XV. Outro opcional seria o Outlet de
Serravalle, um dos maiores da Europa, com dezenas de lojas e coleções. Hospedagem.
8º dia - Milão / Sirmione / Verona / Veneza
Café da manhã. A caminho de Veneza, parada para visita à Sirmione e passeio de barco no
Lago de Garda, onde é possível ver a Villa de Maria Callas e as Covas de Catullo. Saída em
direção a Verona, cidade conhecida no mundo inteiro como a cidade de Julieta e Romeu.
Tempo livre. Continuação até Veneza. Hospedagem.

9º dia - Veneza
Café da manhã. Pela manhã, traslado de barco até a Praça de San Marco. Visita panorâmica
pela cidade, com passeio pela famosa Praça com a Basílica de San Marco e a Torre do Relógio.
Visita à parte externa do Palácio Ducal e à Ponte dos Suspiros. Tempo livre e, em horário
determinado, traslado até o hotel. Hospedagem.
10º dia - Veneza / Pádua / Ferrara / Florença
Café da manhã. Saída para Florença. Parada em Pádua para visita à Basílica do Santo Antônio
de Pádua e ao seu túmulo. Tempo livre. Continuação até Ferrara. Tempo livre para o almoço e
passeio pela cidade. Continuação até Florença, cidade berço do Renascimento. Chegada ao
hotel, tempo livre e hospedagem.
11º dia - Florença
Café da manhã. Visita panorâmica pelo centro histórico, incluindo o exterior da Catedral, a
Torre de Giotto, o Batistério e o Duomo. Continuação até a Praça da Signoría. Visita até a Praça
da República e a Ponte Vecchio. Tarde livre. Visita opcional a um dos museus de Florença.
Hospedagem.
12º dia - Florença / Perugia / Assis / Roma
Saída para Perugia e visita ao centro. Tempo livre. Continuação até Assis, para visita à Basílica
de São Francisco. Continuação da nossa viagem até Roma. Hospedagem.
13º dia - Roma
Pela manhã, visita panorâmica à Praça da República, Catedral de Roma, zona arqueológica,
Circo Máximo, Coliseu e o Fórum Romano. Continuação até a Praça Veneza, o Castelo de S.
Ángelo, a Praça e o exterior da Basílica de São Pedro. Visita opcional aos Museus Vaticanos,
Capela Sistina e à Basílica de São Pedro. À tarde, tempo livre e visita ao bairro de Trastevere
(não inclui traslado de retorno ao hotel). Hospedagem.
14º dia - Roma / Nápoles / Pompéia / Sorrento
Chegada a Nápoles. Saída em direção ao porto de Mergellina e passeio pela costa até o antigo
bairro marinheiro de Santa Lucia. Continuação até ao centro histórico. Destaque para locais
como a Praça do Plebiscito, o Palácio Real, a Basílica de São Francisco de Paola, o teatro de S.
Carlo, entre outros. Almoço na cidade de Pompéia. À tarde, passeio arqueológico pela cidade.
Continuação até à Costa Sorrentina, jantar e acomodação no hotel em Sorrento.
15º dia - Sorrento / Capri / Roma
Pela manhã, embarque com destino à Capri. Trajeto de 20 minutos até o porto de Marina, para
deslocamento de barco até a Gruta Azul (passeio sujeito a condições climáticas). Tour
panorâmico na ilha para visita às aldeias de Capri e Anacapri. Almoço. À tarde, tempo livre
antes de embarcar em ônibus para retorno a Roma. Hospedagem.
16º dia - Roma
Café da manhã no hotel, e em horário determinado, traslado ao aeroporto para embarque
com destino ao Brasil.

