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Suíça italiana, nas margens do lago 
com o mesmo nome. Destaque 
para o Parque Cívico, com inúmeras 
esculturas ao ar livre; a Piazza 
Della Riforma; a Cattedrale di San 
Lorenzo e a Via Nassa, a principal 
rua comercial. Continuamos para 
Locarno, comuna suíça do Cantão 
de Ticino. Estende-se pelas margens 
do Lago Maggiore, o segundo maior 
da Itália. Destaque para a Piazza 
Grande, coração da cidade onde se 
realiza o festival anual de cinema e 
Castelo Visconteo. Regresso a Como. 
Jantar e alojamento.

3º Dia
COMO / TREMEZZO / BELLAGIO 
(LAGO COMO) / COMO   
Saída para o norte do Lago de 
Como, de origem glaciar, 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. Visita à Villa Melzi, com 
maravilhosos jardins com vista para 
o lago. Almoço em restaurante 
local. Regresso a Como e visita 
da cidade, com destaque para as 
muralhas; a Porta Torre; a Piazza 
San Fedele; o Templo Voltiano e a 
Catedral. Jantar e alojamento.

4ºDia
ST. MORITZ / (BERNINA EXPRESS) 
/ TIRANO / BRESCIA 
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 2h15 de viagem). Continuação 
em autocarro até Brescia. Jantar e 
alojamento no Hotel AC Brescia 4*, 
ou similar. 

5ºDia
BRESCIA / VERONA / SIRMIONE 
(LAGO GARDA) / BRESCIA 
De manhã, visitamos 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. Almoço em 
restaurante. Seguimos para Sirmione, 
nas margens do Lago de Garda, o 
maior de toda a Itália. Passeio de 
barco pelo lago. Destaque para a 
Igreja da Santa Maria Maggiore; a 
Rocca Scaliera e as Cavernas de 
Catulo. Regresso a Brescia. Jantar e 
alojamento.

1º Dia
LISBOA / 

MILÃO / STRESA 
/ ILHAS BORRO-

MEU (LAGO 
MAGGIORE) / 

COMO
Comparência no ae-

roporto Humberto Del-
gado. Pelas 07h00, par-

tida em voo regular TAP 
com destino a Milão. Che-

gada pelas 10h35. Viagem 
para um dos enclaves mais 

encantadores da Itália con-
tinental: o Lago Maggiore, o 

segundo maior da Itália. Aqui 
poderemos encontrar povoa-

ções tão encantadoras como 
Stresa, antiga aldeia piscatória 

nas margens do lago, joia da ar-
quitetura “liberty”, a versão italiana 

do movimento modernista. Navega-
ção até um dos lugares favoritos de 
Ernest Hemingway: as Ilhas Borro-
meo. Almoço na Isola dei Pescatori. 
Visita às ilhas: famosas graças à fa-
mília Borromeo, a Isola Bella, antiga 
aldeia piscatória, transformada num 
complexo composto por um palácio 
barroco construído entre 1632 e 1671 
pela família Borromeo; e ainda a Isola 
Madre; o Palácio Borromeo e a Isola 
dei Pescatori Jantar e alojamento no 
Hotel CRUISE 4*, ou similar.  

2º Dia
COMO / LUGANO (LAGO LOCAR-
NO) / LOCARNO (LAGO MAGGIO-
RE) / COMO 
Saída para Lugano, a cidade de 
parques e flores, casas de veraneio 
e edifícios sagrados e a capital da 

Vilas e vilarejos Belle époque, ci-
dades lacustres, debruçadas ca-
prichosamente às margens dos 
lagos, com castelos, palácios 
barrocos e jardins milimétricos, 
combinados harmoniosamente 
com o requinte e o charme.

LAGOS ITALIANOS



PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea Lisboa / Milão / Lis-

boa em voo regular TAP, em classe 
económica e com direito ao transporte 
de 23 kg de bagagem de porão, e res-
petivas taxas de aeroporto, segurança 
e combustível no valor de 42,00 € – à 
data de 04.10.2021 – a reconfirmar na 
altura da emissão da documentação;

• Pensão completa desde o almoço do 
1º dia ao jantar do 6º (12 refeições – 6 
almoços e 6 jantares);

• Acompanhamento de Tour Leader 
Tryvel durante todo a viagem;

• Guias locais em língua portuguesa ou 
castelhana para todas as visitas con-
forme programa;

• Circuito em autocarro de turismo;
• Entrada no Palácio Borromeo (Isola 

Bella); Villa Carlotta e Catedral de Mi-
lão;

• Viagem no Bernina Express, de St. 
Moritz a Tirano, em classe económica;

• Passeio de barco no Lago Maggiore, 
no Lago de Como e no Lago de Garda;

• Seguro Multiviagens SILVER com co-
bertura extra Covid SILVER ;

• Taxas hoteleiras, de cidade, de serviço 
e IVA;

• Gratificações a guias e motoristas;
• Bolsa e livro de viagem Tryvel
• KIT COVID

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros;
• Tudo o que não estiver mencionado 

como incluído

 PREÇO P/PESSOA | QUARTO DUPLO 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL

1.700 €

345 €

6ºDia
BRESCIA / BERGAMO / MILÃO 
Visita da cidade de Brescia. É bem 
menos conhecida que as vizinhas 
Milão e Verona, mas não é por isso 
menos charmosa e histórica. Foi 
também o local de nascimento do 
Papa Paulo VI. Destaque para Piazza 
della Loggia: a Pizza Vittoria e Piazza 
Paolo VI; a área arqueológica da 
Via Musei; 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. É uma 
bela cidade amuralhada, com uma 
rica arquitetura medieval, barroca e 
renascentista aliada às lojas cheias 
de encanto e ruelas de pedra. Visita 
à parte alta, Património da Unesco, 
com destaque para a Piazza Vecchia; 

a Torre Cívica; a Basílica Santa Maria 
Maggiori e a Catedral de Bergamo. 
Continuamos para Milão. Jantar em 
restaurante local. Alojamento no 
Leonardo Hotel Milan City Center 4*, 
ou similar.

7ºDia
MILÃO / LISBOA 
Dedicamos a manhã para visita a Mi-
lão. Passeio pedonal pela cidade, um 
dos principais centros industriais da 
Europa para negócios e finanças. É 
conhecida mundialmente como a ca-
pital do design, com maior influência 
global no comércio, na indústria, mú-
sica, desporto, literatura e arte, tor-
nando-se uma das principais cidades 
do mundo. A metrópole é especial-
mente famosa pelas suas casas e lo-
jas de moda (como a Via Montenapo-

leone) e a Galleria Vittorio Emanuele 
na Piazza Duomo. Passagem pelo 
Castelo Sforzesco, o Parque Sempio-
ne, a Via Dante, a Piazza Cordussio, a 
Piazza della Scala e a Catedral (visita 
interior). Almoço livre e tempo livre 
para actividades de carácter particu-
lar. Sugerimos passear pela Galeria 
Vittorio Emanuele; visitar a Pinoteca 
de Brera; visitar o interior do Teatro 
Scala; comer um panzerotto no fa-
moso Luini; admirar 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 
20h25, saída em voo TAP com desti-
no a Lisboa.

Fim de Viagem!
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