
 

 

CROÁCIA DE SONHO  2019 

 

Zagreb, Plitvice, Zadar, Split, Hvar, Dubrovnik 

24/09/2019 a 03/10/2019 - 10 dias / 07 noites 

14/05 (Ter) – SÃO PAULO / MILÃO 

Apresentação no aeroporto internacional de São Paulo. Embarque em voo com destino a Milão. 

15/05 (Qua) – MILÃO 

Chegada a Milão e traslado ao hotel. Hospedagem. Restante do dia livre. Milão, capital da 
Lombardia, é também a capital italiana da moda, metrópole moderna e cosmopolita de rico 
passado cultural. A cidade é o paraíso para os amantes da moda, e seu conjunto de ruas conhecido 
como o ‘Quadrilátero de Ouro’ apresenta as grifes mais chiques e caras do mundo. O bom gosto e 
a elegância de Milão também se sobressaem na grandiosidade do seu Duomo, no Teatro La Scala, 
Castelo Sforzesco, na Galeria Vitorio Emanuelle, entre outras obras e atrações que a cidade tem a 
oferecer. 

16/05 (Qui) – MILÃO / SIRMIONE / VENEZA-MESTRE 

Café da manhã. Passeio panorâmico com guia local, passando pelo Castelo Sforzesco, Parque 
Sempione, Praça Cordussio, Galleria Vittorio Emanuelle, Teatro La Scala, Il Duomo. À tarde, saída 
pela costa sul do Lago di Garda com destino a Sirmione, povoado famoso por suas águas termais 
desde a época romana e onde se destaca a vista do Castelo Scaligero, construído em posição 
estratégica e ligado ao continente por uma faixa de terra. Breve parada em Sirmione. Continuação 
até Veneza. Hospedagem em Veneza-Mestre (continente). 

17/05 (Sex) – VENEZA 

Café da manhã. Passeio panorâmico em barco com guia local pela lagoa de Veneza, onde se 
encontram as ilhas mais conhecidas do arquipélago: Murano e Burano, entre outras. Chegada em 
barco ao coração de Veneza e continuação do passeio panorâmico incluindo a cúpula de Santa 
Maria da Saúde, o exterior do Palácio dos Doges e a Piazzeta, local de acesso à Praça de São 



 

 

Marcos. Restante do dia livre. Retorno ao hotel. Veneza está localizada ao nordeste da Itália, 
situada na pantanosa Lagoa de Veneza sobre um grupo de 117 pequenas ilhas separadas por 
canais e ligadas por pontes, entre a desembocadura dos rios Po e Piave. Suas origens perdem-se 
no tempo, mas os historiadores concordam que a cidade surgiu com os habitantes do Vêneto e 
regiões vizinhas que foram forçados a fugir das invasões bárbaras dos séculos 5 e 6 que, dentre 
outros lugares, encontraram as pequenas ilhas para se esconder. Novas comunidades foram assim 
se formando e, por volta do século 10, Veneza já era uma força comercial espalhada pelo 
Mediterrâneo, com territórios conquistados chegando até a Grécia. Seu poder econômico 
propiciou o desenvolvimento cultural e arquitetônico da cidade, que se transformaria em perfeito 
museu ao ar livre, com grande variedade de obras-primas da arquitetura e da arte. 

18/05 (Sáb) – VENEZA-MESTRE / BOLONHA / SAN MARINO 

Café da manhã. Saída para Bolonha, a capital gastronômica da Itália, que sabe mesclar muito bem 
história, arte e estilo de vida. Chegada e passeio panorâmico com guia local, incluindo os famosos 
pórticos da cidade, Piazza del Netuno, Piazza Maggiore, Palazzo de Podestà, Palazzo Re Enzo, a 
Torre del’Arengo, Voltone del Podestà. Após, continuação até a República de San Marino, a menor 
e mais antiga república do mundo, que se estende por 61km² sobre as colinas de Montefeltro 
entre os Vales de Marecchia e do Conca. Hospedagem e restante do dia livre. 

19/05 (Dom) – SAN MARINO / ASSIS / ROMA 

Café da manhã. Saída para Assis, pátria de São Francisco. Chegada e tempo livre para visita livre 
das Basílicas com os afrescos de Giotto e Cimabue e o túmulo do santo. Continuação até Roma. 
Chegada e hospedagem. Restante do dia livre. 

20/05 (Seg) – ROMA 

Café da manhã. Na parte da manhã, passeio panorâmico com guia local, passando pelas margens 
do rio Tiber, a Avenida dos Fóruns, a Praça de Veneza, exterior do Coliseu, o Circo Máximo, 
Trastevere, entre outros. Tarde livre. Roma cresceu a partir de uma pequena aldeia e se tornou 
um dos maiores impérios da Antiguidade. Situada na Península Itálica, centro do Mediterrâneo 
europeu, Roma foi o centro da vida política e econômica da região. Também conhecida como a 
Cidade Eterna, a cidade é um museu a céu aberto com variados monumentos e ruínas históricas, 
fazendo com que um passeio por suas ruas se torne uma viagem no tempo. 

21/05 (Ter) – ROMA / MUSEUS DO VATICANO / ROMA 

Café da manhã. Pela manhã, visita com guia local aos Museus do Vaticano (com fones de ouvido). 
Tarde livre. O Vaticano, também denominado Estado da cidade do Vaticano, é a menor cidade do 
mundo (uma cidade-estado) com somente mil habitantes. Localizada a noroeste de Roma, é 
delimitada por um enclave murado e governado pelo Papa. Os museus contêm um pouco da 
história do mundo, como a Estátua de Hércules, a estátua de Laocoonte, os bustos de deuses da 
Roma Antiga, o sarcófago de Santa Helena, múmias, entre outras diversas atrações. 

22/05 (Qua) – ROMA / SIENA / SAN GIMIGNANO / FLORENÇA 

Café da manhã. Saída até Siena, na Toscana, cidade cercada pelos vinhedos que produzem o 
autêntico vinho Chianti. Siena possui um centro histórico medieval muito bem preservado, 



 

 

incluindo a famosa Piazza del Campo onde, todos os anos, corre-se o Palio de Siena, a torre do 
relógio, o Duomo, a igreja de San Domenico e a capela de Santa Caterina di Siena. Tempo livre em 
Siena. Continuação até San Gimignano, conhecida por suas torres que se estendem pelo alto de 
uma colina que domina todo o Vale d’Elsa. Tempo livre em San Gimigniano. Após, continuação até 
Florença, capital da Toscana e berço do Renascimento, hoje um dos principais centros artísticos do 
mundo. Hospedagem. 

23/05 (Qui) – FLORENÇA 

Café da manhã. Na parte da manhã, passeio panorâmico com guia local, passando pelo Duomo 
(Catedral) de Santa Maria del Fiore, com sua cúpula feita por Brunelleschi e que serviu de modelo 
a Michelangelo em sua cúpula de São Pedro no Vaticano; o campanário construído por Giotto; o 
Batistério com as famosas Portas do Paraíso de Ghiberti; a Ponte Vecchio; a Piazza Signoria com o 
Palácio Vecchio e seu conjunto de estátuas e chafarizes de grande riqueza artística. Tarde livre. 

24/05 (Sex) – FLORENÇA / PISA / LA SPEZIA 

Café da manhã. Saída pela região da Emília-Romana até Pisa. Chegada e tempo livre em Pisa para 
fotos com a torre inclinada ao fundo. Continuação até La Spezia, patrimônio artístico localizado 
em um dos mais belos trechos da Riviera italiana, o Golfo dos Poetas, nome que deriva do amor 
que os grandes escritores e poetas expressaram nesta terra. Hospedagem. Restante do dia livre. 

25/05 (Sab) – LA SPEZIA / RAPALLO / MILÃO 

Café da manhã. Saída para a cidade de Rapallo, comuna localizada na região da Ligúria, ao longo 
da metade oriental da Riviera Italiana (chamada de Riviera di Levante). Com sua praia e palmeiras, 
e um pequeno castelo do século 16, a cidade possui um ar poético e nostálgico. Continuação da 
viagem até Milão. Chegada e entrada no hotel. Hospedagem. 

26/05 (Dom) – MILÃO / SÃO PAULO 

Café da manhã. Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino 
a São Paulo. Chegada a São Paulo. 

 

 

 

 


