
1º DIA – LISBOA / MILÃO
Comparência no aeroporto de 

Lisboa duas horas antes da parti-
da para formalidades de embarque.

07h50 – Partida em voo regular da 
Tap com destino a Milão.

11h25 – Chegada a Milão, assistência 
nas formalidades de desembarque. 

Transporte para restaurante para almo-
ço.

De tarde, visita de cidade de Milão, cidade 
internacional e cosmopolita, e um dos prin-

cipais centros industriais da Europa da União 
Europeia para negócios e finanças com a sua 

economia sendo uma das mais ricas do mun-
do e também tem sido classificada como sendo 

uma das mais poderosas e influentes. É conheci-
da mundialmente como a capital do design, com 

maior influência global no comércio, na indústria, 
música, desporto, literatura e arte, tornando-se uma 

das cidades principais do mundo. A metrópole é es-
pecialmente famosa pelas suas casas e lojas de moda 

(como a Via Montenapoleone) e a Galleria Vittorio 
Emanuele na Piazza Duomo (o shopping mais antigo do 

mundo). Milão é a segunda maior cidade italiana e uma 
das que mais sofreram durante a segunda guerra mundial, 

sendo sido alvo de gigantesca reconstrução e considerada 
hoje em dia como capital da moda italiana. Destaque para a 

visita da Catedral Gótica e das impressionantes Galerias Vit-
torio Emanuele, bem como passagem pelo Teatro Alla Scala. 

Continuação para Como. Chegada ao Hotel 4**** em Como. 
Check in e distribuição de quartos. Jantar e alojamento no Hotel.

2º DIA – COMO / STRESA / ILHAS BORROMEO / STRESA / 
COMO
Pequeno almoço no Hotel. Manhã dedicada ao arquipélago das 
Ilhas Borromeu, formado por 3 ilhas muito pequenas, Isola dei 
Pescatori, Isola Madre e Isola Bella. Está situado no Lago Ma-
ggiore, no golfo Borromeo, em frente a cidade de Stresa. No 
século XIV, os Borromeos, potentes feudais da região, mas ori-
ginários de Florença, tornaram-se os proprietários das ilhas e 
começaram a transformá-las. A ilha dos “Pescatori”, é a única 
permanentemente habitada, embora por uma pequena comuni-
dade, enquanto as outras duas, são muito visitadas por turistas, 
que admiram dois esplêndidos palácios e seus jardins. São fa-
mosas em toda a Europa pelas suas paisagens, pelo tratamento 
e variedade das arquiteturas vegetais, compostas por mais de 
2.000 variedades de diferentes espécies. Na Isola “Madre”, é 
presente também uma numerosa fauna de aves orientais, como 
pavões, faisões dourados e papagaios livres no jardim. A Isola 
Bella, possui um maravilhoso jardim que foi projetado ao longo 
dos séculos em maneira muito inteligente, com flores multicolo-
ridas durante o ano inteiro, fazendo uma rotação entre as várias 
espécies (rosas, orquídeas, lâmpadas, magnólias, árvores frutí-
feras, azaléas, gardénias, glicínias). Até 1632 a ilha foi conhecida 
apenas por l’isola inferiore or isola di sotto era uma ilha rochosa 
ocupada apenas por uma pequena aldeia piscatória. Nesse ano, 
Carlos III da influente casa dos Borromeu deu início à constru-
ção do palácio dedicado à sua mulher, Isabella D’Adda, a quem 
a ilha deve o seu nome actual.O projeto foi encomendado ao 
arquiteto milanês Angelo Crivelli, que foi também o autor do 
plano dos jardins. Continuação para a Ilha dei Piscatori onde 
teremos algum tempo livre. Almoço em restaurante. Regresso 
a Stresa e continuação para o Hotel em Como. Jantar e aloja-
mento no Hotel.

3º DIA – COMO / TREMEZZO / BELLAGIO / COMO 
Pequeno almoço no hotel e saída para Tremezzo, uma das es-
tâncias turísticas mais famosas da região, para visita da Villa 
Carlota e seus jardins. Travessia de ferry que nos levará à pé-

rola do lago, Bellagio, conhecida desde a Antiguidade pelo seu 
clima e belas paisagens. Almoço em restaurante. Bellagio con-
serva um traçado medieval e pitoresco, com vielas íngremes e 
sinuosas, vilas e igrejas. Regresso a Como e visita de Como com 
destaque para as muitas igrejas românicas: a Duomo (Catedral), 
iniciada em 1396, Tempio Voltiano (exterior), que contém relí-
quias de Alessandro Volta, físico que deu o nome à voltagem e 
para o Lago Como, o terceiro maior de Itália e o mais profundo. 
Tem a forma de y invertido, com os braços dos Lagos Como, 
Lecco e Colico. As suas margens estão compostas por elegantes 
villas e jardins aristocráticos. Subida em funicular para o Monte 
Brunate para vista panorâmica da cidade. Regresso ao hotel. 
Jantar e alojamento.

4º DIA – COMO / TIRANO / ST. MORITZ/ VERONA
Após o pequeno almoço partida de autocarro até Tirano de 
onde embarcaremos num dos mais famosos comboios alpinos, 
o Bernina Express Panorâmico que através demaravilhosas pai-
sagens nos levará até St. Moritz. Chegada a St. Moritz e visita 
desta cidade que a partir de 1864 se desenvolve principalmente 
pela chegada dos primeiros alpinistas e ao mesmo tempo dos 
desportistas ingleses que introduzem nos anos 1880 os “despor-
tos de inverno” e cuja primeira pista foi aberta em 1890. Rapida-
mente se torna uma estância mundana de repouso e desporto 
de primeira ordem na Europa e, foi a primeira comuna suíça a 
eletrificar a iluminação pública em 1878 e a inaugurar um teles-
quis em 1935. O desenvolvimento de São Moritz como estação 
de desporto está diretamente ligado à criação de Megève na 
França e mesmo ao facto de ter sido escolhida como sede dos 
Jogos Olímpicos de Inverno de 1928 e dos Jogos Olímpicos de 
Inverno de 1948. Almoço em restaurante. De tarde,regresso de 
comboio a Tirano e continuação de autocarro até Verona. Che-
gada ao Hotel 4****, check in e distribuição de quartos. Jantar 
e alojamento.

5º DIA – VERONA / BRÉSCIA / SIRMIONE (LAGO DI GARDA) / 
DESENZANO DEL GARDA / VERONA 
Após o pequeno almoço, visita de Verona, mítica cidade da 
tragédia de Shakespeare “Romeu e Julieta”. Visita do centro 
histórico classificado Património da Humanidade pela Unesco, 
com destaque para a Arena, terminada no ano 30 d.C., o terceiro 
maior anfiteatro romano, a Praça Bra, a comercial Via Mazzini, a 
Piazza delle Erbe, a Piazza dei Signori e a Casa de Julieta, com a 
famosa varanda. Continuação para Brescia, que possui uma rica 
herança artística e que está listada desde 2011 no Património da 
Humanidade da Unesco. Visita da cidade de Brescia com des-
taque para o Duomo Velho e o Duomo Novo (visitas). Almoço 
em restaurante. De tarde, continuação para Sirmione, pequena 
vila medieval nas margens do Lago di Larga, com destaque para 
a Rocca Scaligera (visita), um castelo construído por Mastino I 
della Scala, a Igreja de Santa Maria Maggiore do séc. XV. Tra-
vessia de barco no Lago di Garda até Desenzano del Garda e 
visita da sua Catedral. Regresso ao Hotel em Verona. Jantar e 
alojamento no Hotel.

6º DIA – LISBOA
Após o pequeno almoço, partida para Bérgamo, cidade ao pé 
dos Alpes que é dividida em duas partes: a Città Bassa e a Città 
Alta. Enquanto a primeira congrega a parte residencial e de es-
critórios da cidade, a segunda é pura arqueologia: está erguida 
sobre uma colina que foi primeiramente colonizada no século 6 
a.C. e foi reconhecida como municipium pelos romanos em 49 
d.C. É rica em arquitetura medieval e renascentista. Foi a cidade 
berço do compositor Donizetti. Subida de Funicular até à parte 
alta da cidade e visita do centro histórico com a Catedral. Al-
moço em restaurante. De tarde,transfer ao aeroporto de Milão. 
Assistência nas formalidades de embarque.
20h15 – Partida com destino a Lisboa em voo regular da Tap.
22h10 – Chegada a Lisboa, ao aeroporto da Portela.
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 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

1 395 € 180 €

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea em classe económica em voo regular da Tap 
para percurso Lisboa / Milão / Lisboa, com direito ao transporte 
de 23 kgs de bagagem;
• 5 noites / 6 dias de programa com estadia nos hotéis mencio-
nados (03 noites em Como + 02 noites em Verona);
• 11 Refeições – Programa em regime de pensão completa (des-
de o almoço do 1º dia de chegada até ao almoço do 6º dia num 
total de 11 refeições);
• Circuito em autocarro de turismo com guia local acompa-
nhante em português durante todo o circuito mencionado no 
itinerário;
• Todos os transportes refletidos no programa, incluindo traves-
sias e passeios de barco;
• Entradas nos monumentos a visitar e mencionados no itinerá-
rio : Catedral de Milão, Isola Bella e Isola Madre, Duomo e Duomo 
Nuovo em Bréscia; Rocca Scaligera em Sirmione;Villa Carlotta; 
Duomo de Como;
• Funicular de Como e Funiular de Bergamo;
• Viagem no Comboio Bernina Express Panorâmico (classe turís-
tica mas com lugares na carruagem panorâmica) de Tirano para 
de St.Moritz em 2ª classe e vice-versa;
• Travessia de barco no Lago di Garda (barcos regulares);
• Travessia de barco de Como a Bellagio (barcos regulares);
• Travessia de barco nas Ilhas Borromeo;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível ( € 102,24 à data 
de 18.11.2016 – a reconfirmar e atualizar na altura da emissão da 
documentação);
• Seguro de viagem Multiviagens – MIP € 30.000;
• Bolsa e livro de viagem contendo material informativo sobre 
os locais a visitar;
• Acompanhamento durante toda a viagem por um colaborador 
Tryvel;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Quaisquer serviços não mencionados e extras efetuados du-
rante a estadia tais como telefonemas, minibar, lavandaria, etc.
• Gratificações a guias ou motoristas;
• Bagageiros nos hotéis;
• Bebidas às refeições ou fora delas;
• City Tax;

NOTA: A presente cotação está sujeita a recon-
firmação mediante as disponibilidades de voos e 
hotéis à data da V/ reserva. Os valores acima apre-
sentados poderão sofrer eventuais alterações em 
caso de significativas oscilações cambiais e/ou de 
custos de combustível e/ou eventuais novas taxas, 
tendo em conta a atual conjuntura internacional.

Vilas e vilarejos Belle époque, cidades lacustres, 
debruçadas caprichosamente às margens dos 
lagos, com castelos, palácios barrocos e jardins 
milimétricos, combinados harmoniosamente 
com o requinte e o charme. Há ainda o 
amor trágico de Romeu e Julieta e a tudo 
isto, juntamos uma das mais belas linhas 
férreas do Mundo, nas paisagens alpinas 
– Bernina Express, com viadutos curvos 
e túneis tortuosos, passando por 
incríveis desfiladeiros, lagos glaciares, 
montanhas e colinas verdejantes.
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