
                                                                                                          
PACOTE – ITALIA DE NORTE A SUL COM AUDIENCIA PAPAL NA PASCOA 

 
Período da viagem: de 11 a 23 de ABRIL 

 
 

O PACOTE INCLUI: 
 

 Passagem aérea TAP Linhas Aéreas POA / MILÃO -- ROMA/ POA com franquia 
de uma mala de 23 kg; 

• Traslados privativos de chegada e partida; 
• Circuito em moderno ônibus de turismo ou em van, com acompanhamento de experiente 

guia de língua bilíngue durante todo o roteiro; 
• 11 Noites de hospedagem com café da manhã buffet, nos hotéis indicados no roteiro ou 

similares; 
• Visitas guiadas nas seguintes cidades: Milão, Veneza, Florença e Roma; 

 Visitas Panorâmicas com explicação de nosso guia em Stresa, Isola Bella, Lago de 
Garda, Verona, Pádua, Ferrara, Assis e Perúgia;  

 • Entrada a Catedral de Milão com fones de ouvido incluídos; 
 Passeio de barco privativo para o grupo no Lago Maggiore; 
 • Passeio de barco privativo para o grupo no Lago de Garda; 

 • Traslado de barco privado para visitar Veneza;  
 • Deslocamento de barco entre Stresa e a Isola Bella; 

  • Passeio noturno ao bairro de Trastevere. (Regresso por conta do cliente); 
 Audiência papal com ingresso e traslado na ida; 

 Guias locais em Nápoles e Pompeia; 
  Almoço em Pompeia; 

 • Visita guiada às escavações de Pompeia (Entrada incluída); 
• Serviço de maleteiros nos hotéis (01 mala por pessoa); 

• Taxas de turismo, de cidade, serviço e impostos; 
Seguro Viagem para todo o período GTA EUROMAX com cobertura de 55 mil euros; 

Assistência de nosso operador local; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                          
ITINERARIO AÉREO 

ITINERARIO TERRESTRE 
 

DIA 11/04 QUINTA FEIRA – PORTO ALEGRE – MILÃO.  
Saída do aeroporto Salgado Filho com voo direto para Lisboa para conectar para Itália. 
 
DIA 12/04 SEXTA FEIRA - MILÃO  
Bem-vindos à Itália! Transfer privativo até o hotel. Tempo livre para um primeiro contato com a 
cidade eterna. Se desejar, poderá entrar em contato com o nosso guia acompanhante: 
verifique sempre os cartazes informativos na recepção do hotel com todos os horários do 
encontro. Pernoite. 
 
DIA 13/04 SÁBADO - VISITA DE MILÃO - REGIÃO DOS LAGOS - MILÃO  
Café da manha.Durante a manhã visita de Milão incluindo uma visita à sua impressionante 
Catedral, a Galeria Vittorio Emanuele II, o Castelo Sforzesco e uma visita panorâmica a 
Sant'Ambrogio, ao Parque das Basílicas, a Universidade Estadual, o Corso Venezia, a Praça 
San Babila, a Praça Fontana e, no final, o famoso Teatro alla Scala . Prosseguiremos para o 
Lago Maggiore, um dos lagos mais exclusivos da Itália. Chegaremos a Stresa, e depois de um 
passeio e se as condições marítimas permitirem embarcaremos para Isola Bella, uma pequena 
ilha muito bem aprovei- tada que forma parte do arquipélago das Ilhas Borromeo. Admiraremos 
o fabuloso Palacio Borromeo de estilo barroco e seu maravilhoso jardim/parque onde podemos 
encontrar fontes, estátuas, milhares de flores e arvores exóticas. Regresso e pernoite em 
Milão. 
 
DIA 14/04 DOMINGO - MILÃO  
Café da manha. Dia livre para percorrer os lugares de maior interesse que faltaram visitar ou 
realizar uma inesquecível excursão opcional a Turim e à Serravalle Outlet. Cidade conhecida 
por seus inúmeros museus de arte, igrejas, palácios, teatros de ópera, praças, parques, jardins, 
bibliotecas e onde se destacam a Mole Antonelliana e a Catedral de São João Batista do 
século XV que aloja o Santo Sudário de Turim. Na parte da tarde, oferecemos ao cliente um 
passeio ao Outlet de Serravalle, um dos maiores de toda a Europa, com dezenas de lojas que 
apresentam uma variedade de coleções dos estilistas mais conhecidos, e onde ofereceremos 
um cartão de desconto. Pernoite. 
 
DIA 15/04 SEGUNDA FEIRA - MILÃO - SIRMIONE - VERONA - VENEZA  
Café da manha. No caminho para Veneza, passaremos por Sirmione para admirar as águas do 
Lago de Garda onde é possível conhecer pontos de interesse como a Vila de Maria Callas e as 
Cavernas de Catullo. Sairemos em direção a Verona: as maravilhosas colinas que circundam o 
seu lado setentrional, determinam a harmonia e a beleza da paisagem da cidade de Romeo e 
Julieta. Tempo livre e depois, seguiremos até Mestre, Veneza, onde nos hospedaremos. 
 
DIA 16/04 TERÇA FEIRA - VISITA A VENEZA  

Cia Voo Saída Chegada Origem Destino 

 

118 11 Abr 19:45 12 Abr 10:30 PORTO ALEGRE (POA) LISBOA (LIS) 

 

826 12 Abr 12:35 12 Abr 16:10 LISBOA (LIS) MILAN (MXP) 

 

837 23 Abr 06:15 23 Abr 08:20 ROME (FCO) LISBOA (LIS) 

 

117 23 Abr 10:55 23 Abr 18:15 LISBOA (LIS) PORTO ALEGRE (POA) 



                                                                                                          
Café da manhã. Partiremos em direção a Veneza e chegaremos à Praça de São Marcos. Visita 
panorâmica, concentrando-se principalmente na área de San Marco onde se situa a famosa 
praça, na qual se encontram monumentos como a Basílica de São Marco e a Torre 
dell’Orologio. Visita panorâmica ao Palácio Ducal. Posteriormente, se explicará a triste história 
da Ponte dos Suspiros. Tempo livre e, na hora combinada, traslado para o hotel. Pernoite. 
 
DIA 17/04 QUARTA FEIRA - VENEZA - PÁDOUA - FERRARA - FLORENÇA  
Partida para a capital Toscana, parando em Pádua para uma visita a Basílica de Santo António 
de Pádua, onde se encontra o túmulo do Santo. Tempo livre até a partida para Ferrara, uma 
cidade medieval que viveu um grande desenvolvimento na época do Renascimento, e cujo 
traçado urbanístico a tornou conhecida como “a mais antiga cidade moderna do mundo”. 
Tempo livre para almoço, (recomendamos pedir Tortellini, prato típico local) e um passeio pela 
cidade. Partida para Florença, berço de grandes artistas como Dante, Petrarca e Donatello. Ao 
chegar, tempo livre e pernoite. 
DIA 18/04 QUINTA FEIRA - VISITA A FLORENÇA  
Café da manha. Visita panorâmica ao centro histórico iniciando com a parte externa do 
complexo da Catedral: com a Torre de Giotto, o Batistério com a famosa Porta do Paraíso e o 
Duomo, com a espetacular cúpula de Brunelleschi. Continuaremos até à  Piazza della Signoria, 
que foi o coração político da Florença dos Médici. Desfrutaremos das mais sugestivas ruas e 
praças, além de visitar a Praça da República e a famosa Ponte Vecchio. Tarde livre na qual 
recomendamos a visita a algum de seus famosos museus. Pernoite.  
 
DIA 19/04 SEXTA-FEIRA - FLORENÇA - PERÚGIA - ASSIS - ROMA  
Café da manha. Partiremos para Perúgia, onde visitaremos o centro histórico e sua 
maravilhosa catedral. Tempo livre para percorrer algumas de suas ruas escavadas na rocha ou 
deleitar-nos com seus típicos chocolates. Em seguida, partiremos em direção a Assis para 
conhecer a maravilhosa Basílica de São Francisco e o encantador povoado local. Partida para 
Roma. Pernoite. 
 
DIA 20 /04 SÁBADO - VISITA A ROMA  
Café da manha. Na parte da manhã, realizaremos uma visita panorâmica da cidade que inclui 
vários pontos de interesse como: a Praça da República, a Catedral de Roma, Roma 
Arqueológica com as Termas de Caracalla, o Circo Máximo, o Coliseu e os Foros. Passaremos 
também pela Praça Veneza, centro nevrálgico da cidade, Castelo de Sant’Angelo e a parte 
externa da Praça e Basílica de São Pedro (dependendo das cerimônias religiosas). 
Possibilidade de realizar excursões opcionais como a visita aos Museus do Vaticano, a Capela 
Sistina e a Basílica de São Pedro, ou de descobrir o mágico Coliseu. Mesmo com a explicação 
do guia turístico, nos custa a acreditar nos incríveis engenhos arquitetônicos deste monumento. 
No fim da tarde, visitaremos o fascinante bairro popular de Trastevere. Regresso ao hotel por 
conta do cliente e pernoite. 
 
DIA 21/04 DOMINGO – ROMA com AUDIENCIA PAPAL. 
Café da manha. Hoje sairemos bem cedo para participar da audiência papal da Páscoa. Evento 
normalmente acontece das 08 até às 11 horas. Resto do dia livre.  
 
DIA 22/04 –SEGUNDA FEIRA - ROMA - NÁPOLES - POMPÉIA - ROMA  
Ao chegarmos a Nápoles, desceremos pela colina de Posillipo até ao porto de Mergellina, 
passando ao longo do passeio marítimo, admiraremos o Castelo do Ovo, até chegar a Santa 
Lucia, um antigo bairro de pescadores, o Teatro de São Carlos, a Galeria Umberto I e o 
Maschio Angioino. Almoçaremos em Pompeia, e iniciaremos a visita arqueológica pelo antiga 
cidade, onde poderemos admirar como era a vida quotidiana e a arquitetura no início da época 
imperial. No final, regressaremos a Roma. Pernoite.  
 
DIA 23/04 TERÇA FEIRA ROMA  
Café da manhã no hotel, e na hora determinada, traslado privativo para o aeroporto.  



                                                                                                          
 

HOTEIS SELECIONADOS OU SIMILARES 
 

ROMA: HOTEL REGENT ou  NH VILLA CARPEGNA  
 

MILÃO: STARHOTELS BUSINESS PALACE ou ANTARES CONCORDE  
 

VENEZA MESTRE:  AMBASCIATORI ou DELFINO MESTRE 
 

FLORENÇA: D'ANNUNZIO ou PALAZZO RICASOLI  
 
 

VALORES DE PACOTE  
 

 
ROTEIRO ITALIA 

 
VALOR P/PESSSOA EM 

INDIVIDUAL 

 
VALOR P/PESSSOA 

EM DUPLO 

 
VALOR P/PESSSOA 

EM TRIPLO 
 

ITALIA DE NORTE A SUL COM 
AUDIENCIA PAPAL 

 
USD 3600.00 

ENTRADA R$ 2850.00  
+ 9X R$ 1260.00 

 
USD 2940.00  

ENTRADA R$ 2350.00 
+ 9X R$ 1050.00  

 
USD 2820.00 

ENTRADA de R$ 2300 
+ 9X R$ 990.00  

 
 
Acrescentar USD 330.00 de taxas de embarque por pessoa. 

 
IMPORTANTE: 

** Normalmente o Check in nos hotéis é liberado a partir das 14hrs e o Check out se encerra às 
11hrs. 

*** Valores base ao cambio de 3,95 no dia 10/10/2018. 

 Forma de pagamento:  

- A vista 4% de desconto 

- Entrada de 20% + 09 x sem juros nos cartões Visa e Máster. 

- Entrada de 20% + 08x no boleto bancário ( sujeito a aprovação bancaria). 

Documentos: 

 Passaporte com validade mínima de 06 meses na data do embarque em excelente estado de 
conservação.   

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos, 

 


