ITÁLIA – SARDENHA
DIAS 12 A 26 DE SETEMBRO DE 2017

12/09 – 3ª-feira

São Paulo – Roma
Embarque no aeroporto internacional de São Paulo com destino à
Roma.

13/09 – 4ª-feira

Roma
Chegada à Fiumicino. Os quartos do hotel estarão disponíveis às
14h00. Possibilidade de assistir à audiência papal às 10h30. Na tarde,
visita guiada à Basílica de São Pedro. Panorâmico: Castelo de Santo
Angelo, Ilha Tiberina, Via del Corso, entre outros. Finalizando em Praça
Navona. Traslado ao hotel. Jantar e hospedagem.

14/09 – 5ª-feira

Roma – Civitavecchia (Ferry)
Café da manhã. Visita guiada à Roma Imperial, Coliseu (sem
ingressos), Via do Fórum Imperial, Basílica de São Pedro Acorrentado,
entre outros. Tempo livre para almoço. Traslado ao Porto de
Civitavecchia para pegar o ferry com destino à Olbia, na Sardenha.
Noite em cabine. Jantar por conta do passageiro.

15/09 – 6ª-feira

Olbia – Cagliari (280Km)
Café da manhã por conta do passageiro. Desembarque em Olbia.
Chegada à Cagliari. Visita guiada panorâmica da capital da ilha, o
Museu Arqueológico, a Basílica de Bonaria, Anfitetaro Romano,
panorâmico de Monte Urpino, entre outros. Tempo livre para almoço.
Resto da tarde livre. Traslado ao hotel. Jantar e hospedagem.

16/09 – Sábado

Cagliari – Iglesias – Cagliari
Café da manhã. Partida até Iglesias, visita guiada pelos pontos mais
interessantes desta pequena cidade. Regresso à Cagliari. Jantar e
hospedagem.

17/09 – Domingo

Cagliari – Barumini – Algueiro
Café da manhã. Partida até Barumini, para visitar o mais imponente
complexo nurágico da Ilha, declarado Patrimônio Mundial da Unesco.
Prosseguimento até Algueiro, cidade costeira. Jantar e hospedagem.

18/09 – 2ª-feira

Algueiro – Capo Caccia – Algueiro
Café da manhã. Visita à cidade de Algueiro, importante cidade da
ilha. Depois do almoço, vistita à Capo Caccia. Regresso a Algueiro.
Jantar e hospedagem.

19/09 – 3ª-feira

Algueiro – Sassari – Santa Teresa Gallura
Café da manhã. Continuação à Sassari, segunda cidade importante
depois de Cagliari. Visita guiada. Tempo livre e prosseguimento para
Santa Teresa Gallura, no norte da ilha. Jantar e hospedagem.

20/09 – 4ª-feira

Santa Teresa Gallura – Costa Esmeralda – Ferry
Café da manhã. Traslado ao porto para saída às 09h15 com uma bela
panorâmica de navegação do estreito de Bonifácio até Budelli com
sua famosa praia rosa e manto da Virgem. Durante a navegação,
veremos impressionantes imagens e fotografias com ajuda dos nossos
comandantes, que mostrarão a beleza natural. Durante o dia, parada
na Iha de Santa Maria e na ilha de Spargi, onde teremos oportunidade
de pegar um banho na praia e ter contato com a natureza da virgem
do Mediterrâneo. Faremos uma parada na ilha da Madalena, onde
teremos oportunidade de visitar as ruas do centro histórico da cidade
ou simplesmente fazer algumas compras de artesanato. Às 12h00
teremos o almoço de “penne alla marinara”. Depois da navegação
panorâmica de Cala Sambuco, Marmorata e Rena Bianca (praia
principal de Santa Teresa), às 17h00 voltaremos ao porto. Na cidade
de Olbia pegaremos o Ferry até Genova. Jantar não incluso.

21/09 – 5ª-feira

Genova – Milão – Genova (150 km)
Desembarque em Genova. Café da manhã não incluso. Continuação
para Milão. Visita guiada pela cidade contemplando o Castelo Sforza,
a Praça do Duomo, Galeria Vittorio Emanuelle II e o Teatro Scala, um
dos mais importantes do mundo. Retorno à Genova. Breve visita ao
centro histórico. Jantar e hospedagem.

22/09 – 6ª-feira

Genova – Portofino – La Spezia
Café da manhã. Saída até Golfo de Tigullio, uma das zonas mais
exclusivas da Itália. Em Rapallo depois de uma visita e se as condições
permitirem embarcar, visitaremos Portofino. Conhecido como “A
Pérola da Riviera”, é uma antiga vila dos pescadores da Riviera
italiana que desde a década de 1950 tinha alojado artistas de
Hollywood, transformando-se em um lugar famoso no mundo. Depois
iremos até Santa Margherita Ligure, um povoado elegante, com uma
atmosfera inconfundível. Regresso à Genova. Jantar e hospedagem.

23/09 – Sábado

La Spezia – Cinqueterre – Chianciano Terme
Café da manhã. Partida de trem até Monterosso al Mare. Tempo livre.
Regresso com paradas em Vernazza e Corniglia. Estes 03 povoados
formam parte do Parque Nacional de Cinqueterre. Regresso a La
Spezia. Continuação a Chianciano Terme. Jantar e Hospedagem.

24/09 – Domingo

Chianciano Terme – San Gimignano (125 km) – Chianciano Terme (125
km)
Café da manhã. Hoje conheceremos um típico povoado da Toscana,
San Gimignano, o povoado das Torres. Regresso a Chianciano terme
onde poderemos degustar um típico jantar Toscano. Hospedagem.

25/09 – 2ª-feira

Chianciano Terme – Roma
Café da manhã. Começaremos a percorrer o caminho até Roma.
Tempo livre. Jantar e Hospedagem.

26/09 – 3ª-feira

Roma
Café da manhã. Transfer até Fiumicino. Fim dos serviços.

Pacote inclui

Importante

Pacote não inclui

Valor do pacote

§

Hospedagem em hotéis 3 e 4 estrelas;

§

Transporte em ônibus GT com janelas panorâmicas;

§

Meia Pensão sem bebidas durante todo o tour;

§

Visitas guiadas em português ou espanhol nos lugares indicados
com a legenda “Visita guiada”;

§

Sistema de áudio para a visita guiada em lugares obrigatórios;

§

Taxas hoteleiras;

§

Coordenador permanente.

Será permitida 01 mala por pessoa com até 23 kg e 01 de mão até 07
kg.

§

Entradas em museus e sítios arqueológicos;

§

Maleiros;

§

Gorjetas;

§

Bebidas;

§

Todos os tipos de extras;

§

Café da manhã e jantar no ferry boat;

§

Excursões opcionais.

§

Parte terrestre = EUR 2.980,00 por pessoa (meia pensão).

§

Parte aérea = será cotada no dia do fechamento (parcelado em
10x no cartão s/ acréscimo).

