
ITÁLIA COMPLETA 
COM AUDIÊNCIA PAPAL 

BLOQUEIO 
 

SAÍDA: 19/05/2020 – 13 DIAS 
 
 

ROTEIRO 
 
DIA 01 (19/05) – Porto Alegre / Milão 
Embarque no aeroporto com destino a Milão. 
 
DIA 02 (20/05) – Milão 
Chegada ao aeroporto Milão Malpensa, recepção e traslado privativo com assistência em 
português/espanhol ao hotel. Hospedagem. 
 
DIA 03 (21/05) - Milão / Lago de Garda / Verona / Veneza 
Café da manhã. Saída às 09h00min em ônibus de Luxo (início dos serviços do guia 
acompanhante), para realizar o tour de orientação panorâmico de Milão: Castelo Sforza, a Scala, 
Praça do Duomo e Catedral. Saída de Milão para o Lago de Garda com um cruzeiro de barco. 
Mais tarde, chegada a Verona, a cidade imortalizada por Shakespeare em "Romeu e Julieta", um 
tour de orientação breve e tempo livre para ver a casa de Julieta e da famosa Piazza Bra, a antiga 
Arena Romana, agora usada como cenário para Opera. A bela Veneza espera-nos, serão 
comtempladas as 118 ilhas ligadas por 400 pontes e cercada por 150 canais. Chegada ao hotel 
na cidade de Veneza. Hospedagem. 
 
DIA 04 (22/05) - Veneza 
Café da manhã. Passeio de barco pela lagoa de Veneza, visitando as ilhas até chegar à Praça de 
São Marcos. Tour de orientação com guia local em português/espanhol pela Praça e Basílica de 
São Marcos, Palácio Ducal, Ponte dos Suspiros, Campanile de Giotto, etc. Possibilidade de visitar 
um forno onde há uma demonstração do famoso vidro de Murano. À tarde, passeio de gôndola. 
Resto do dia livre. Hospedagem. 
 
DIA 05 (23/05) - Veneza / Pádua / Pisa / Florença 
Café da manhã. Saída em Ônibus de Luxo para traslado a Veneza, Via Pádua e Pisa. Visita a 
Basílica de Santo Antônio. Continuação através dos Apeninos até Pisa, uma das cidades mais 
famosas da Toscana para admirar a Torre Inclinada. Partida para Florença, com parada na Praça 
de Miguel Ângelo com preciosas vistas sobre a cidade. Pela tarde, chegada ao hotel em 
Florença. Hospedagem.  
 
DIA 05 (24/05) - Florença 
Café da manhã. Tour pela cidade com ônibus e guia local em português/espanhol por 4 horas. 
Visita a Piazza della Signoria, o Duomo, a impressionante Santa Maria del Fiore, o Battisterio, 
Santa Cruz (Panteão dos Ilustres personagens), Ponte Vecchio, Palacio Pitti, etc. Tarde livre. 
Hospedagem. 
 
DIA 07 (25/05) - Florença 
Café da manhã e continuação para mais uma visita ao Museu da Accademia, com as obras de 
Michelangelo. Regresso ao hotel. Resto do dia livre. Hospedagem. 
 
 



DIA 08 (26/05) - Florença / Siena / Assis / Roma 
Café da manhã e partida para Siena, onde destacamos a Piazza del Campo com forma de leque. 
Em seguida, passagem pela região de Umbria para visitar Assis e a Basílica de São Francisco. A 
cidade de Assis preserva suas paredes romanas, vistas no Fórum, Templo de Minerva e Igreja de 
Santa Maria Sopra Minerva. Resto do dia livre. 
 
DIA 09 (27/05) – Roma 
Café da manhã. Às 09h00min, saída para a cidade do Vaticano para assistir a audiência Papal. 
Após a audiência, visita aos Museus do Vaticano com guia local em português/espanhol, com 
entrada a Capela Sistina. Regresso ao Hotel. Tarde livre. Hospedagem. 
 
DIA 10 (28/05) - Roma 
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade com ônibus e guia local em português/espanhol 
por 4 Hrs, percorrendo o Lungotevere, Porta Ostiense, Termas de Caracalla, Santa Maria Maior, 
São João de Latrão, Coliseu, Fori Imperiali, Piazza Venezia, Teatro Marcello, Circo Massimo e Boca 
Verdade. A excursão inclui o bairro de Trastevere . Restante da tarde livre. Hospedagem. 
 
DIA 11 (29/05) - Roma  
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem. 
 
DIA 12 (30/05) – Roma 
Café da manhã e dia livre para descanso. Visitas do seu interesse particular ou para últimas 
compras. Hospedagem. 
 
DIA 13 (31/05) – Roma / Porto Alegre 
Café da manhã e tempo livre até à hora do traslado para o aeroporto (Hotel disponível até 12h). 
Embarque no voo com destino a Porto Alegre. Fim dos nossos serviços. 
 
 

INCLUI 
 
» Passagem aérea com 1 mala de 23kg 

 
» Traslado de chegada em Milão e saída em Roma 
» 11 noites de hospedagem com café da manhã  
» Guias locais nas visitas falando português 
» Visitas conforme o roteiro 
» Maleteiros nos hotéis 
» Acompanhamento da Operadora desde Porto Alegre 
» Kit Viagem (mochila, porta documentos e etiqueta de bagagem) 
» Seguro Viagem 
 
 

HOTÉIS 
 
» MILÃO  
- Ibis Milano Centro 3* https://www.accorhotels.com/es/hotel-0933-ibis-milano-
centro/index.shtml 
» VENEZA  
- Russott Hotel Veneza 4* https://www.russotthotels.com/en/ 
 

https://www.accorhotels.com/es/hotel-0933-ibis-milano-centro/index.shtml
https://www.accorhotels.com/es/hotel-0933-ibis-milano-centro/index.shtml
https://www.russotthotels.com/en/


» FLORENÇA 
- Diana Park Hotel 4* https://dianaparkhotel.com/ 
» ROMA  
- Hotel Villa Rosa 3* http://www.hotelvillarosaroma.eu/pt-br/ 
 
 

VALORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPCIONAIS 
 
- Roma (DIA 11) 
 
NAPOLES E CAPRI                                                                                                                           199,00 EUR POR PAX 
 
Bem cedo, saída as 07h30min com ônibus e guia local em português/espanhol para Tour a 
Nápoles com panorâmica da cidade e Ilha de Capri com entrada a Gruta azul. À tarde, regresso 
por Sorrento. Chegada a Roma as 21h00min. Hospedagem no hotel. 

 
 

FORMAS DE PAGAMENTO 
# PAGAMENTO À VISTA: 
Depósito bancário com 5% de desconto 
  
# PAGAMENTO COM  CARTÃO DE CRÉDITO 
Entrada de 30% + taxas e saldo em até 9X no cartão de crédito (VISA OU MASTERCARD) 
Entrada de 20% + taxas e saldo em até 7X no cartão de crédito (VISA OU MASTERCARD), cheque 
ou boleto 
Sem entrada - em até 6X no cartão de crédito (VISA OU MASTERCARD) 
 
 

Valores por pessoa em apartamento duplo 
 
R$ 15.444,20 + R$ 893,00 taxas 
Entrada de R$ 4.084,30 + 9x de R$ 1.361,45 
 
Suplemento de single = R$ 2681,00 

https://dianaparkhotel.com/
http://www.hotelvillarosaroma.eu/pt-br/

