
 

 

Circuito Italiano 

 

 

1° dia – Cidade de origem / São Paulo / Milão 

Apresentação no Aeroporto de Origem com duas horas de antecedência para início desta fantástica 
viagem pela Itália munido de seu passaporte com a validade em dia. Embarque com destino a 
Guarulhos para a conexão com destino a Milão. Pernoite e refeições a bordo. 

2° dia – Milão 

Chegada em Milão, procedimentos migratórios e alfandegários e “Bem-Vindos à Itália”. Traslado até 
o hotel. Restante do dia livre. Hospedagem. 

3° dia – Milão 

Café da Manhã. Saída para realizar, city tour visitando os pontos turísticos da cidade: Praça do 
Duomo, a Galeria Vittorio Emanuele, a Avenida Vittorio Emanuelle, cheia de lojas famosas, Via 
Montenapoleone e Via della Spiga, entre outros. Restante do dia livre. 

4° dia – Milão / Génova / Cinque Terre / Lucca 

Café da manhã. Saída Gênova onde acompanhados do guia local, faremos tour panorâmico por 
Gênova. Logo após seguiremos pela fantástica região de Cinque Terre (incluimos tren has 
Manarola) uma viagem fascinante com paisagens incríveis do litoral da Toscana. Chegada em Lucca. 



 

 

Hospedagem. 

5° dia – Luca / Pisa / Florença 

Café da manhã. Saída para visita a Lucca, considerada uma das joias da Toscana e ainda mantém 
intactas suas muralhas. logo após sairemos para Pisa, parada para visitar a famosa Torre Inclinada. 
Logo após seguiremos viagem para Florença. Sugerimos opcional “Roma Noturna”. 

6° dia – Florença 

Café da manhã. Saída para visita com guia local. Berço do Renascimento, terra de Leonardo da 
Vinci, Michelangelo, Giotto, Dante e Machiavelli, entre outros. Durante a visita teremos 
oportunidade de admirar a Catedral de Santa Maria del Fiore, o Baptistério com as célebres Portas 
do Paraíso, a Igreja de Santa Cruz, Panteão dos Grandes de Itália, a Piazza della Signoria e a Ponte 
Velha. Restante tempo livre para visitas pessoais. Tarde livre para atividades pessoais. Hospedagem 
em Florença. 

7° dia – Florença / San Gimignano / Siena / Roma 

Café da manhã. Saída para San Gimignano, cidade que conserva seu passado romano com suas 
muralhas, o Fórum, o Templo de Minerva (hoje igreja de Santa Maria). Logo após seguiremos 
viagem a Florença, passando pela localidade de San Gimignano, vila medieval, com as suas torres 
rodeadas de muralhas, Patrimônio da Humanidade. Chegada em Florença, hospedagem. 

8° dia – Roma 

Café da manhã. Saída para visita de dia inteiro a Roma, com guia local, ao interior do incomparável 
Museu do Vaticano e da Capela Sistina, onde Michelangelo pintou a sua genial visão da Criação, à 
Praça e Basílica de S. Pedro, o Coliseu, bem como o Arco de Constantino, o Circo Máximo, a Colina 
do Palatino e o interior da Igreja de Santa Maria Maior. Almoço livre. Restante tarde livre para 
atividades pessoais. 

9° dia – Roma 

Café da manhã. Na parte da manhã Audiência Papal – sujeto a disponibilidad, evento realizado na 
Praça São Pedro no qual o Pontífice, auxiliado por seu corpo apostólico, faz orações, entoa hinos, 
abençoa e até conversa com os que ali estão (desde que o Papa esteja em Roma e sujeito a 
disponibilidade). Restante do dia livre. 

10° dia – Roma / Nápoles / Napolis 

Café da manhã. Saída para a região da Campânia. Chegada a Nápoles, breve visita panorâmica com 
parada no centro, para apreciarmos a Piazza del Município, o Castel Nuovo e a Galeria Humberto I, 
entre outros locais de interesse. Após o almoço em restaurante local atravessamos em ferry para a 
pequena e glamorosa ilha de Capri. Ao fim da tarde, travessia de ferry para Napolis. Chegada e 
hospedagem. 

11° dia – Napolis / Sorrento / Costa Amalfitana / Napolis 

Café da manhã. Saída pela Costa Amalfitana, com as mais deslumbrantes paisagens sobre o mar 



 

 

Mediterrâneo, considerada patrimônio mundial da UNESCO. Pequenas localidades desfilam pela 
estrada que serpenteia por entre o mar e a montanha: Sta. Ágata, Positano, Ravello e finalmente 
Amalfi, pitoresco porto de mar de águas azul-turquesa, em contraste com o branco do casario. 
Parada nesta estação balneária para almoço e tempo livre para desfrutar desta bela paisagem. A 
tarde regresso a Sorrento. Hospedagem. 

12° dia – Napolis / Pompeia / Ilha de Capri / Assis 

Café da manhã. Saída para Pompeia cidade que está nos arredores do magnífico vulcão Vesúvio que 
no ano de 79 d.C. entrou em erupção sepultando a esta vizinha cidade romana, patrimônio mundial 
da UNESCO. Visita com guia local deste extraordinário núcleo arqueológico, um documento 
essencial sobre a vida da antiguidade. Para compreendermos como viveram os seus habitantes há 
2.000 anos, percorremos as ruas cujo o calçamento é feito de pedras. Em hora oportuna partiremos 
para norte. Ao final da tarde chegamos à bela Toscana e uma das cidades mais emblemáticas da 
região – Assis. Hospedagem. 

13° dia – Assis / Veneza-Mestre 

Café da manhã e visita a Basílica de São Francisco de Assis e de Santa Clara. Logo após, partiremos 
para a cordilheira dos Apeninos, na direção da generosa planície do Pó até chegar à Vêneto e sua 
capital Veneza. Hospedagem em Mestre. 

14° dia – Veneza 

Café da manhã. Saída para o cais, onde uma lancha publica percorrerá o Grande Canal até a Piazza 
San Marco, ponto turístico mais importante de Veneza. Desembarque e início de uma visita 
panorâmica a pé, com guia local, à cidade de Veneza, “A Sereníssima”. O Palácio Ducal, a Praça e o 
exterior da Basílica de S. Marcos, a Ponte dos Suspiros, entre outros, farão parte desta visita. 
Tempo livre para visitas pessoais. Em hora a combinar regresso ao hotel. 

15° dia – Veneza / Pádua / Verona / Região de Sirmeone 

Café da manhã. Saída para Pádua para visitar a Basílica de Santo Antônio, com as suas cúpulas 
bizantinas, que alberga o túmulo e relíquias do santo padroeiro. Seguindo para Verona, passeio a 
cidade imortalizada por Shakespeare no romance Romeu e Julieta, passando pela Praça Bra onde se 
destaca o anfiteatro romano, a comercial via Mazzini, Piazza delle Erbe, Piazza dei Signori e a casa 
de Julieta. Saída para Sirmeone. Hospedagem. 

16° dia – Região de Sirmione / Lago de Garda / Milão / Cidade de origem 

Café da manhã e continuação da viagem até a região de Sirmione. Passeio de barco pelo 
encantador Lago de Garda. Em horário determinado traslado para o aeroporto de Milão para voo 
de retorno para o Brasil. Chegada no outro dia. 

 


