
Itália Clássica 
Dia a Dia 

1º dia - Roma 

Chegada a Roma, recepção e traslado ao hotel. Restante do dia livre. Hospedagem. 

2º dia - Roma / Siena / Milão 

Café da manhã no hotel e saída para Milão. Parada em Siena, para visita ao centro histórico, 

ruelas medievais, palácios e a Praça do Campo, uma das praças mais célebres no mundo. À 

tarde, chegada a Milão. Tempo livre. Hospedagem. 

3º dia - Milão / Sirmione / Verona / Veneza 

Café da manhã no hotel. A caminho de Veneza, parada para visitar Sirmione. Passeio na Villa 

de Maria Callas e as Covas de Catullo. Saída em direção a Verona que é conhecida no mundo 

inteiro como a cidade de Romeu e Julieta. Tempo livre. Continuação até Veneza. Hospedagem. 

4º dia - Veneza 

Café da manhã no hotel. Pela manhã, traslado de barco até a Praça de San Marco. Visita 

panorâmica pela cidade. O trajeto passa por Sestriere de San Marco, a 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 ao hotel. Hospedagem. 

5º dia - Veneza / Pádua / Ferrara / Florença 

Café da manhã no hotel. Saída para Florença com parada em Pádua. Visita à Basílica do Santo 

Antonio de Pádua e ao seu Túmulo. Tempo livre. Continuação até Ferrara, cidade conhecida 

pela arquitetura medieval. Tempo livre para almoço e passeio pela cidade. Continuação até 

Florença. Chegada ao hotel, tempo livre e hospedagem. 

6º dia - Florença 

Café da manhã no hotel. Visita panorâmica pelo centro histórico. O passeio inclui o exterior da 

Torre de Giotto, Batistério e o famoso Duomo, onde está a Cúpula de Brunelleschi. 

Continuação até a Praça da Signoría. Visita à Praça da República e à Ponte Vecchio. Tarde livre. 

Hospedagem. 

7º 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 viagem até Roma. Hospedagem. 

8º 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. 

Hospedagem. 

9º dia - Roma / Nápoles / Pompéia / Roma 

Café da manhã no hotel. Chegada a Nápoles. Ida ao porto de Mergellina para conhecer a vista 

do antigo bairro de Santa Lucia. Na sequência, ida ao centro histórico para conhecer locais 

como a Praça do Plebiscito, Palácio Real, Basílica de São Francisco de Paola, teatro de S. Carlo, 

entre outros. À tarde, almoço em Pompéia e início do passeio arqueológico pela antiga cidade. 

Ao final da visita, retorno a Roma. Hospedagem. 

10º dia - Roma 

Café da manhã no hotel. Em horário determinado, traslado ao aeroporto para embarque com 

destino ao Brasil. 


