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Dos Lagos
Italianos ao
majestoso
Bernina

ITÁLIA

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.

1º DIA - PORTO – MILÃO–
COMO
Comparência no aeroporto
Francisco Sá Carneiro em
horário a combinar. Pelas
06h00, partida em voo regular
TAP com destino a Milão. Chegada pelas 10h05. Introdução à
cidade com uma visita panorâmica. Almoço em restaurante local.
De tarde passeamos pela cidade,
um dos principais centros industriais
da Europa para negócios e finanças.
É conhecida mundialmente como a
capital do design, com maior influência
global no comércio, na indústria, música,
desporto, literatura e arte, tornando-se
uma das principais cidades do mundo. A
metrópole é especialmente 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). Passagem pelo Castelo Sforzesco, o
Parque Sempione, a Via Dante, a Piazza Cordussio, a Piazza della Scala e a Catedral. Continuamos
para Como. Jantar e alojamento no Hotel Cruise 4*,
ou similar.
2º DIA - COMO– STRESA - ILHAS BORROMEU
(LAGO MAGGIORE) – COMO
Visita de um dos enclaves mais encantadores da Itália continental: o Lago Maggiore, o segundo maior
da Itália. Aqui poderá encontrar povoações tão encantadoras como Stresa, antiga aldeia piscatória
nas margens do lago, joia da arquitetura “liberty”,
a versão italiana do movimento modernista. Navegação até um dos lugares favoritos de Ernest Hemingway: as Ilhas Borromeo. VIsita das três ilhas:
famosas graças à família Borromeo, a Isola Bella, antiga aldeia piscatória, transformada num complexo
composto por um palácio barroco construído entre
1632 e 1671 pela família Borromeo; a a Isola Madre e
a Isola dei Pescatori. Almoço nas ilhas. Regresso a
Como. Jantar e alojamento.
3º Dia - COMO- TREMEZZO– BELLAGIO (LAGO DE
COMO) - BRUNATE - COMO
Saída para o Lago de Como, um lago de origem glaciar na zona da Lombardia, com cerca de 146 km2,
sendo o terceiro maior lago da Itália. Passagem por
Tremezzo, uma das estâncias turísticas mais famosas da região, para visita da Villa Carlota e seus
jardins com 70.000m2, onde a cultura e a natureza
convivem em perfeita harmonia. Travessia em ferry
até Bellagio, considerado um dos centros turísticos mais importantes da zona dos Lagos Italianos.
Bellagio conserva um traçado medieval e pitoresco, com vielas íngremes e sinuosas, vilas e igrejas.
Almoço em restaurante local. Regresso a Como e
visita da cidade, com destaque para as muralhas; a

Porta Torre; a Piazza San Fedele, com visita ao Templo Voltiano e à Catedral. Subida em funicular até
Brunate, para uma maravilhosa panorâmica do Lago
de Como. Jantar e alojamento.
4º Dia - COMO – ST. MORITZ – (BERNINA EXPRESS)
– TIRANO - VERONA (BUSSOLENGO)
Saída para norte, com destino a St. Moritz, a badalada estância de ski Suíça, a 1822 metros de altitude. Pequeno passeio panorâmico e almoço em
restaurante local. Embarque no mais conceituado
comboio panorâmico dos Alpes – Bernina Express,
que, através de selvagens desfiladeiros, vales, lagos,
atravessando pontes elevadas e túneis sinuosos,
atingindo os 2.253 metros de altitude, nos levará até
Tirano, novamente em Itália. (cerca de 2h30 de viagem). Continuação em autocarro até Verona, passando ao largo do Lago d´Iseo. Jantar e alojamento
no Hotel CH Tower 4*, ou similar.
5º Dia – VERONA – SIRMIONE (LAGO DE GARDA) –
VERONA (BUSSOLENGO)
De manhã, visita a Verona, mundialmente famosa pela história do Romeu e Julieta, por William
Shakespeare. Mas Verona é muito mais que este romance. Destaque para a Piazza Bra, com a Arena; a
Rua Mazzini com as suas elegantes lojas comerciais;
a Piazza Erbe, com a Torre dei Lamberti; Palazzo
della Ragione; o arco Scaligleri e claro a casa da Julieta. Seguimos para Sirmione, nas margens do Lago
de Garda, o maior de toda a Itália. Visita da Igreja
da Senta Maria Maggiore, à Rocca Scaliera e às Cavernas de Catulo. Regresso a Verona (Bussolengo).
Jantar e alojamento.
6º DIA - VERONA – BRESCIA – BERGAMO - MILÃO
Saída com destino a Brescia. Visita panorâmica da
cidade, com destaque para a Catedral Nova, com
a sua fachada branca e a sua enorme cúpula, bem
como a Catedral Velha, mais sóbria e arredondada.
Seguimos para Bérgamo. Visita à parte alta, totalmente amuralhada, repleta de belos palácios e
edifícios históricos, e à parte baixa, mais moderna.
Continuamos para Milão. Jantar e alojamento em
Hotel Nasco 4* .
7º DIA – MILÃO - PORTO
Dia inteiramente livre para actividades de carácter
particular. Sugerimos passear pela Galeria Vittorio
Emanuele; visitar a Pinoteca de Brera; visitar o interior do Teatro Scala; comer um panzerotto no famoso Luini; ver A última Ceia, de Da Vinci, no convento
de Santa Maria delle Grazie, ou simplesmente passear pelo Distrito de Navigli. Em horário a combinar
localmente (final do dia), saída para o aeroporto.
Pelas 22h20, saída em voo regular TAP com destino
ao Porto. Chegada pelas 00h05 (dia 30/07)
Fim da viagem e dos nossos serviços.

23 A 29 JULHO 2018
PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

1 375 €

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

215 €

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea Porto / Milão / Porto em voo regular
directo TAP, em classe económica e com direito ao transporte de 23 kg de bagagem de porão, e
respectivas taxas de aeroporto, segurança e combustível
no valor de 83,84€ – à data de 08.02.2018 – a reconfirmar na altura da emissão da
documentação;
• Guia acompanhante Tryvel durante todo o circuito;
• Guias locais em língua portuguesa ou castelhana nas
cidades de Milão; Como; Stresa e Ilhas Borromeo; Verona; Sirmione; Brescia e Bergamo;
• Circuito em autocarro de turismo durante todo o circuito;
• Todas as entradas/ visitas / travessias / comboios
mencionadas conforme itinerário;
• Pensão completa desde o almoço do 1º dia ao jantar do
6º (12 refeições - 6 almoços e 6 jantares;
• Seguro Multiviagens Base (assistência, cancelamento
e interrupção);
• Taxas hoteleiras, de cidade, de serviço e IVA;
• Gratificações a guias emotoristas;
• Bolsa ou similar Tryvel;
PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros;
• Tudo o que não estiver mencionado como incluído.
NOTA: A presente cotação está sujeita a reconfirmação
mediante as disponibilidades de voos e alojamentos à
data da V/ reserva. Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de significativas oscilações cambiais e/ou
de custos de combustível e/ou
eventuais novas taxas.
Partida de Lisboa –
Sob consulta.

