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continuação com destino a Monterosso. 
Chegada e passeio por Monterosso. Em 
hora a combinar, regresso de comboio 
para Chiavari. Jantar e alojamento no 
hotel. 

3º Dia - CHIAVARI / LA SPEZIA / LERI-
CI / PORTOVENERE / CHIAVARI    
Pequeno-almoço no hotel. Saída de 
autocarro em direção La Spezia. O seu 
centro histórico é um lugar perfeito para 
aprender sobre a fascinante história desta 
cidade: ainda mantém as ruas típicas em 
serpentina, prédios antigos e arquitetura 
intactas por séculos. Após esta visita, 
saída de barco para Lerici e almoço 
em restaurante local. Após o almoço, 
breve passeio pela localidade. Lerici é 
um amontoado de prédios pastéis que 
disputam atenção com as suas praias, 
enseadas em forma de lua crescente e 
penhascos rochosos que se misturam 
com o mar cintilante. Continuação de 

barco para Portovenere, uma excelente 
forma de admirar a beleza da região 
com uma panorâmica única: as escarpas 
e o colorido da região admirados do 
mar. Portovenere, conhecida pelo seu 
pitoresco porto com casas coloridas 
e pela Igreja de São Pedro, situada na 
ponta do promontório rochoso. Estreitas 
ruas medievais levam até à colina do 
castelo. A rua principal antiga começa na 
porta da cidade e está repleta de lojas, 
onde certamente quereremos despender 
algum tempo livre para usufruir do 
comércio local. Ao final da tarde, regresso 
a Chiavari. Jantar e alojamento no hotel. 

4º Dia - CHIAVARI / PORTOFINO / CA-
MOGLI / CHIAVARI 
Pequeno-almoço no hotel e saída de 
comboio com destino a Rapallo. Chega-
da e embarque no barco que nos levará 
até Portofino o balneário mais exclusi-
vo da Itália e um dos mais famosos do 

1º Dia - LISBOA / 
MILÃO / GÉNO-

VA / CHIAVARI 
Comparência dos 

participantes no ae-
roporto de Lisboa 

cerca de 120 minutos 
antes da hora de parti-

da. Assistência nas for-
malidades de embarque 

pelo acompanhante Tryvel 
que fará toda a viagem com 

o grupo. Partida em voo 
TAP às 07h15 com destino a 

Milão. Chegada pelas 10h55, 
assistência e transporte para 

Génova com almoço durante o 
percurso. Chegada a Génova e 

visita panorâmica deste importan-
te porto marítimo. Continuação da 

viagem até Chiavari, enquadrado na 
região da Riviera Ligure, que englo-

ba a parte costeira da Ligúria, sendo 
uma das regiões mais charmosas do 

país. Entre duas cadeias de montanhas 
– os Alpes Marítimos e os Apeninos – ro-
chedos e precipícios despenham-se no 
Mar da Ligúria, criando paisagens únicas. 
Mesmo nesse relevo íngreme, foram er-
guidos simpáticos e coloridos vilarejos à 
beira-mar que atraem turistas do mun-
do inteiro. Jantar e alojamento no Hotel 
Grande Albergo Sestri Levante 4* ou si-
milar. 

2º Dia - CHIAVARI - PARQUE NATU-
RAL CINQUE TERRE: RIOMAGGIORE / 
MANAROLA / CORNIGLIA / VERNAZ-
ZA / MONTEROSSO / CHIAVARI
Pequeno-almoço no hotel, saída até 
à estação de comboios e partida em 
direção a Riomaggiore, a aldeia mais 
meridional das Cinque Terre, onde nos 
encontraremos com o guia local. Mais 
tarde, partida de novo em comboio para 
Manarola e Corniglia. Após breve visita 
de Corniglia, continuação com destino a 
Vernazza. Almoço em restaurante local e 

Venha connosco visitar o Parque Na-
tural das Cinque Terre, é uma visita 
única. O nome vem das cinco aldeias 
perdidas em frente ao mar, resplan-
decentes no cimo das suas falé-
sias: Riomaggiore, Manarola, Cor-
niglia, Vernazza e Monterosso.

Viagem a Itália

Viagem a Itália, 
Parque Natural
das Cinque Terre



PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea, em classe económi-

ca, em voos TAP, para percurso Lisboa 
/ Milão / Florença / Lisboa, com direito 
ao transporte de uma mala de porão até 
23kg, e respetivas taxas de aeroporto, 
segurança e combustível, (no valor de 
48.57 € à data de 27-03-2022 – sujeitos 
a confirmação aquando da emissão dos 
bilhetes);

• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis 
de 4* mencionados, ou similares;

• Pensão completa, desde o almoço do 1º 
ao almoço do 6º (6 almoços e 5 jantares);

• Taxas de cidade em todos os hotéis;
• Acompanhamento de Tour Leader Tryvel 

durante toda a viagem;
• Guias locais, de língua portuguesa ou es-

panhola em nas cidades a visitar;
• Circuito em autocarro de turismo com ar 

condicionado;
• Todas as entradas e visitas conforme pro-

grama;
• Áudio-guias durante todo o percurso em 

Itália;
• Todos os percursos de comboio em Cin-

que Terre;
• Passeios de barco dias 27 e 28 abril;
• Taxas turísticas, de cidade e IVA;
• Livro de viagem e bolsa Tryvel;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Seguro Multiviagens com proteção Co-

vid.

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

como incluído.

 PREÇO P/PESSOA | QUARTO DUPLO

(MÍNIMO 25 PARTICIPANTES) 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL

2.090 €

230 €

mundo. A vila é uma enseada, cercada 
por casas e pequenos edifícios colori-
dos e cheia de maravilhosos iates que 
espelham o elevado poder económico 
dos habituais visitantes de Portofino. 
Na orla da enseada aparecem as mais 
importantes lojas de grifes do mundo, 
restaurantes e bares aconchegantes. Al-
moço em restaurante local. Continuação 
de barco até Camogli para visita desta 
pequena vila de pescadores e estância 
turística localizada no lado oeste da 
península de Portofino. O nome significa 
“casa de mulheres” (Casa delle Mogli) e 
é uma das maiores partes do do Parque 
Natural e Regional de Portofino. Visita à 
Abadia de San Fruttuoso onde se pode 
visitar o mosteiro do século X-XI, com o 
seu claustro, a sala do capítulo, a igreja e 
os túmulos dos Doria (família que doou 
a Abadia). No final da tarde regresso de 
barco a Rapallo, embarque no comboio 
com destino a Chiavari. Jantar e aloja-
mento no hotel. 

5º Dia - CHIAVARI / COLONNATA / 
CARRARA / FLORENÇA  
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a 
combinar, saída de autocarro em direção 
a Carrara e encontro com o guia local 
que nos enquadrará com toda a história 
relacionada com os famosos mármores 
de Carrara. Após a visita das pedreiras, 
saída de autocarro em direção ao centro 
de Colonnata para degustação do famoso 
Lardo, famoso petisco da região. Almoço 
de despedida, com produtos típicos 
da região. Continuação para Florença. 
Chegada ao Hotel Diplomat 4 * ou similar. 
Jantar e alojamento no hotel.

6º Dia - FLORENÇA / LISBOA  
Após o pequeno-almoço teremos uma 
visita de dia inteiro desta magnifica ci-
dade de Florença, repleta de museus, 
igrejas, monumentos, praças e edifícios 
com mais de quatro séculos, a cidade já 
serviu de inspiração para artistas e escri-
tores. Destaque para alguns dos edifícios 

históricos que compõem a bela imagem 
geral que o visitante tem da cidade como 
a Basílica de Sta. Maria del Fiore, a Piazza 
del Duomo, a Basílica de São Lourenço 
e o Mercado Central. Almoço em restau-
rante.  Em hora a combinar, saída para o 
aeroporto. Formalidades de embarque e 
partida às 19h15 em voo regular da TAP 
com destino a Lisboa. Chegada a Lisboa 
pelas 21h15. 

Fim de Viagem!
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