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CIRCUITO ITALIANO CLÁSSICO  

10 dias  
 

 

 

Visitando: Milão, Stresa, Ilha dos Pescadores, Ilha Bela, Verona, Pádua, Veneza, Bolonha, Pisa, Florença, Siena, Assis e 

Roma  

Roteiro 

 

Dia  2 Milão / Stresa / Ilha dos Pescadores / Ilha Bela / Milão 
 

Café da manhã e saída para uma breve visita de orientação, com destaque para o "Duomo" e para as Galerias Vittorio Emanuele. 
Tempo livre. Saída para Stresa, nas margens do Lago Maggiore, cidade que foi palco de algumas cenas do famoso filme "Adeus 
às Armas" realizado em 1957, em que contracenam Rock Hudson e Jennifer Jones, baseado na obra de Ernest Hemingway. 
Travessia em barco para a Ilha dos Pescadores e tempo livre para passear e almoçar. Em horário a indicar localmente pelo guia, 

embarque para a Ilha Bela e visita do Palácio Borromeu e seus jardins. Regresso a Milão ao final da tarde. Hospedagem. 
 

Dia  3 Milão/ Verona / Pádua / Veneza (Mestre) 
 

Após o café da manhã, continuação da viagem para a bela cidade de Verona (breve visita), cidade que evoca a história trágica 
de "Romeu e Julieta", onde poderemos ver a célebre varanda da casa dos Capulletto, que já inspirou vários cineastas 
nomeadamente Zefirelli. Continuação para Pádua. Visita da Basílica de Santo Antônio, edificada para albergar o túmulo e 

algumas relíquias deste Santo português. Prosseguimento da viagem para Veneza (Mestre). Hospedagem. 
 

Dia  4 Veneza 
 
Café da manhã. Transporte para Veneza dos Canais, a cidade fascínio, entre o céu e a água. O seu encanto e o 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. Visita guiada e 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 (opcional). Hospedagem. 
 

Dia  5 Veneza (Mestre) / Bolonha / Pisa / Florença 
 

Café da manhã. Partida para Bolonha, sede da mais antiga Universidade da Europa. Breve visita ao centro histórico, Praça 
Netuno e Basílica de S. Petrônio. Continuação para Pisa, cidade de Galileu Galilei, conhecida pelo seu "Campo dei Miracoli" com o 
maior conjunto de arquitetura românica da Europa, composto pela Catedral, Batistério, Campo Santo e a célebre Torre Inclinada. 
Tempo livre. Prosseguimento para Florença. Hospedagem. 
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Dia  6 Florença / Siena / Florença 
 
Após o café da manhã, saída para Siena. Visita desta bela cidade medieval, com as suas ruas e 
ruelas que nos levam até à "Piazza del Campo" e à Catedral (entrada), magnífico exemplo da 
arquitetura gótica italiana. Tempo livre. Regresso a Florença para uma visita guiada a pé desta 

inesquecível cidade evocando Giotto, Dante e Michelangelo, através de históricos edifícios como a Igreja de Santa Cruz - Panteão 
das Glórias Italianas - (entrada e visita); a Catedral de Santa Maria das Flores; as famosas Portas do Paraíso do Batistério; a 
Praça "della Signoria" com as suas estátuas e a fonte de Netuno; a Ponte Vecchio sobre o Rio Arno e, por fim, o típico Mercado 

da Palha. Hospedagem. 
 

Dia  7 Florença / Assis / Roma 
 
Após o café da manhã, partida através da região da Toscana até entrarmos na Umbria. Passagem do lado do Lago Trasimeno, 
perto do qual ocorreu uma famosa batalha em 217 a.C, em que o cartaginês Aníbal derrotou as tropas romanas do cônsul Caio 

Flamínio. Chegada em Assis, cidade natal de S. Francisco. Visita à Basílica (repleta de belos afrescos de Giotto, Cimabue, entre 
outros), em cuja cripta se encontra o túmulo deste Santo, fundador da Ordem Franciscana. Prosseguimento da viagem para 
Roma. Hospedagem. Possibilidade de efetuar um passeio noturno (opcional), a fim de conhecer as famosas praças e fontes, com 

especial destaque para a Fontana di Trevi, Praça Navona, etc. 
 

Dia  8 Roma 
 

Café da manhã e saída para visita panorâmica da Cidade Eterna, com destaque para a Basílica de Santa Maria Maior; a Igreja de 
S. João de Laterano; o Arco de Constantino e o Coliseu (parada e entrada); as Termas de Caracalla; o Circo Máximo e o Domus 
Flavia Augustana (parada); o Teatro de Marcello; o Capitólio; a Praça de Veneza; a Ilha Tiburiana; Trastevere e o Castelo do 
Santo Anjo. Tarde livre para actividades a gosto pessoal na qual sugerimos um passeio opcional às Catacumbas; à Basílica de 

São Paulo e a Roma Nova. Para a noite, sugerimos um jantar típico romano com música italiana (opcional). 
 

Dia  9 Roma 
 
Estadia em regime de hospedagem e café da manhã. Dia livre para visitas a gosto pessoal. Pela manhã, sugerimos uma visita 
opcional aos Museus do Vaticano, Capela Sistina e Basílica de S. Pedro (opcional).  

 

Dia  10 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 
Apartamento 
duplo 

Apartamento duplo 
com cama extra 

Suplemento 
Individual 

Crianças dos 
5-11 anos* 

junho,  agosto e 
outubro 2018 

€ 1.985 € 1.952 € 775 € 993 

maio e setembro 
2018 

€ 2.060 € 2.026 € 775 € 1.030 

* 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  
 

9 Cafés da manhã buffet; 
 
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: Veneza, Florença, Siena, Assis (Basílica), Roma; 
 
Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso Guia: Lago Magggiore, Stresa, Ilha dos 
Pescadores, Ilha Bela, Verona, Pádua, Bolonha, Pisa; 
 
Entradas em museus e monumentos de acordo com o itinerário: Palácio Borromeu, Basílica de 
Santo Antônio, Igreja de Santa Cruz, Catedral de Siena, Basílica de São Francisco de Assis e 
Coliseu de Roma; 
 
Barco Stresa/Ilha dos Pescadores/ Ilha Bella/Stresa; 
 
Viagem em barco privado para Veneza.  

 

 

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