A outra Itália
8 dias

Visitando: Veneza, Bolonha, Modena, Parma, La Spezia, Cinque Terre, Florença, Montepulciano, Orvieto, Roma

Roteiro
Dia 1 Chegada a Veneza (Mestre)
Chegada ao aeroporto Marco Polo, em Veneza. Receção e traslado ao hotel. Hospedagem e restante do dia livre. Hospedagem.

Dia 2 Veneza (Mestre) /Bolonha
Café da manhã. Transporte para Veneza dos Canais, a cidade fascínio, entre o céu e a água. Seu encanto e seu charme foram
exaltados por diversas celebridades, sobretudo por escritores românticos e cineastas. A Veneza de hoje é um legado dos grandes
senhores de outrora (Doges) e de antigos mercadores como Marco Pólo. Viagem de barco privado, passando pelo Grande Canal
e pela Ponte de Rialto e chegada à Praça de São Marcos (designada por Napoleão como "o maior salão de festas ao ar livre da
Europa"), com os seus famosos cafés-concerto, e seu romantismo, com a Basílica de S. Marcos, o Campanário, o Palácio Ducal e
a Ponte dos Suspiros, símbolos de riqueza, arte, fausto e tradição. Tempo livre para que cada um descubra em cada rua, em
cada praça, em cada ponte ou em cada canal, os encantos que esta cidade oferece. Possibilidade de fazer um passeio opcional
em gôndola pelos típicos canais. De tarde, continuação para Bolonha, capital da região da Emília-Romana e sede da mais antiga
universidade do Mundo, além de berço de algumas das mais emblemáticas iguarias gastronómicas de Itália, tais como o célebre
molho bolonhesa ou os apetitosos tortellini. Chegada e passeio no centro histórico com guia local, contemplando a Piazza
Maggiore, a Basilica de São Petrônio e a Fonte de Neptuno. Continuação para o hotel, check-in e Hospedagem.

Dia 3 Bolonha / Modena (Marinello) / Parma / La Spezia
Após o café da manhã, saída para a região de Modena, cidade-berço do tenor Luciano Pavarotti e de Enzo Ferrari, fundador da
mais célebre marca italiana de automóveis. Visita da casa-museu que conta a história de Enzo e que mostra o nascimento e a
evolução da Ferrari através de diversos exemplares de quatro rodas. Em horário a indicar, continuação para Parma, cidade de
renome internacional graças à qualidade do seu queijo e presunto. Chegada e almoço de degustação com especialidades
parmeggianas, acompanhadas de um Lambrusco. De tarde, seguimos para La Spezia, importante porto marítimo na região da
Ligúria - dos mais importantes para a marinha italiana - e principal ponto de partida para visita de Cinque Terre. Check-in no
hotel e hospedagem.

Dia 4 La Spezia / Cinque Terre / Florença
Café da manhã no hotel e saída para conhecer a região de Cinque Terre, expressão que se refere às pitorescas "cinco terras" da
Riviera da Ligúria tombadas pela UNESCO devido ao seu carácter e encanto únicos. Viagem de barco contemplando a beleza da
costa rochosa e a "cascata" de casinhas coloridas ao longo da encosta. Parada em Vernazza e tempo livre. Continuação do
passeio de barco e chegada a Monterosso. Parada. De tarde, prosseguimos a nossa viagem para Florença, capital da Toscana.
Chegada no hotel, check-in e hospedagem. Nota importante: Na eventualidade de condições meteorológicas adversas que
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possam inviabilizar o passeio de barco, o percurso das Cinque Terre será efectuado de comboio.

Dia 5 Florença
Café da manhã no hotel e início da visita de Florença, cidade que foi o maior centro de arte da Renascença, seguramente o
período mais rico em obras e criação de toda a Europa. A sua riqueza artística é incomparável e constitui atração constante no
mundo inteiro. Conheceremos alguns dos momentos e das obras mais importantes: a Igreja de Santa Cruz (Panteão de Itália entrada e visita), Casa de Dante, Catedral de Santa Maria das Flores e o famoso Batistério (visita exterior), Praça "della
Signoria", Ponte "Vecchio" e o típico Mercado da Palha. Restante do dia livre para actividades a gosto pessoal. Sugerimos os
museus da Galeria dos Uffizi, da Academia ou do Palácio Pitti. O seu guia ABREU dar-lhe-á informação para visita opcional a um
destes monumentos consoante a disponibilidade. Hospedagem.

Dia 6 Florença / Montepulciano / Orvieto / Roma
Café da manhã no hotel e saída rumo a Montepulciano, encantadora cidade medieval da Toscana, cuja riqueza monumental nos
surpreende. Montepulciano é ainda um importante centro vinícola, onde se produz o famoso "Vino Nobile di Montepulciano",
produzido a partir das uvas da casta Sangiovese. Breve passeio de orientação e tempo livre para passear. Em horário a indicar,
continuação para Orvieto uma das principais cidades da região Úmbria e a principal cidade da época dos Etruscos naquela
região, tendo sido posteriormente uma importante praça-forte papal. Subiremos à cidadela com o sistema urbano de rampas
móveis e escadas mecânicas, entrando pelo interior do penhasco rochoso. Nosso guia local explicará a história da cidade e sua
belíssima Catedral gótica. Depois disso, poderá passear por suas ruas, descobrindo os restos do Templo etrusco do Belvedere, a
Praça da República, o Palácio Comunal e a Praça do Popolo. Tempo livre. Continuação para Roma, capital da Itália. Chegada no
hotel e hospedagem. Sugerimos passeio nocturno (opcional) contemplando visita a pé pelas praças e fontes iluminadas (Fontana
Di Trevi, Panteão e Piazza Navona).

Dia 7 Roma
Café da manhã e saída para visita panorâmica da Cidade Eterna, com destaque para a Basílica de Santa Maria Maior, Igreja de
S. João de Laterano, Arco de Constantino e Coliseu (parada e visita), Termas de Caracalla, Circo Máximo e Domus Flavia
Augustana (parada), Teatro de Marcello, Capitólio, Praça de Veneza, Ilha Tiburiana, Trastevere e Castelo do Santo Anjo. Tarde
livre para actividades a gosto pessoal na qual sugerimos uma visita opcional aos Museus do Vaticano, Capela Sistina e Basílica de
S. Pedro (opcional). Para a noite, sugerimos um jantar típico romano com música italiana (opcional).

Dia 8 Saída de Roma
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, conforme as
normas de cada hotel). Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:
Período
junho, julho e agosto 2018

Apartamento
duplo

Apartamento duplo
com cama extra

Suplemento
Individual

Crianças dos
5-11 anos*

€ 1.495

€ 1.470

€ 480

€ 748

€ 1.544

€ 480

€ 785

maio e setembro 2018
€ 1.570
* Compartilhando o quarto com 2 adultos

Afim de que possamos manter nossas saídas garantidas, sempre que uma excursão não atinja
o número mínimo para operação com ônibus, a Abreu realizará o circuito em micro-ônibus
com o acompanhamento de motorista-guia
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Serviços incluídos
7 Cafés da manhã buffet;
1 refeições em restaurantes locais ou hotéis;
Circuito em ônibus de turismo;
Traslados de chegada e de saída;
Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
Taxas hoteleiras e de serviço;
Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa);
Acompanhamento durante todo o circuito, por um guia Abreu em idioma português;
Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: Bolonha, Florença, Orvieto, Roma;
Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso Guia: Veneza, Parma, La Spezia, Cinque Terre,
Montepulciano;
Entradas em museus e monumentos de acordo com o itinerário: Basilica de S. Petrônio, Igreja
de Santa Cruz, Coliseu de Roma;
Passeio de Barco em “Cinque Terre”;
Visita ao Museu Ferrari, em Maranello;
Viagem em barco privado para Veneza;
NOTA: A refeição não inclui bebidas;

Serviços excluídos
Tudo o que não estiver devidamente especificado como Serviços Incluídos
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