Viva a Vida Viagens - Itália Com Toscana e Cinque Terre
Saída: 27/05/2021 - Quinta-feira Retorno: 07/06/2021 - Segunda-feira Duração da Viagem: 12 dias Preço à vista: EUR 3.490,00 Preço parcelado:
Consulte Parcelamento Promocional
SOBRE A VIAGEM
Talvez com nenhum outro país europeu tenhamos nós, brasileiros, uma relação tão intensa como com a Itália. Da gastronomia à religião, do tipo gesticulador e
escandaloso à elegância e ao charme da moda internacional, a Itália é um país que definitivamente merece ser visitado - e não nos deixará impassíveis.
Veneza é única no planeta (apesar de toda cidade com alguns canais ser chamada de Veneza do norte, Veneza do sul, etc.); Florença é uma fonte de arte,
cultura e arquitetura e Roma é uma aula de história viva.
Cada região tem uma riqueza absoluta e nada é mais oportuno do que viajar exclusivamente para a Itália, passando um tempo em cada.
ROTEIRO
1º Dia:
Em horário a definir, embarque em Curitiba, conexão em SP em aéreo para Europa. Noite avião.
2º Dia:
ROMA - ITÁLIA
Chegada e recepção no aeroporto de Milão. Chegada, trâmites de imigração e transfer ao hotel com breve parada para conhecer o "Duomo" a maior Catedral
gótica da Itália e a galeria Vitorio Emannuele II com lojas de grife famosas. Pernoite em Milão (noite livre).
3º Dia:
MILÃO / VENEZA
Após o café da manhã viagem para Veneza (270 km). Chegada ao meio dia onde pegaremos o barco para visitar esta belíssima cidade. Faremos um passeio à
pé por esta singular cidade: a Praça de San Marco, visitando a Basílica, Palácio Ducal, a Ponte dos Suspiros, seus múltiplos canais, pontes e palácios, um museu
ao ar livre. Teremos a oportunidade de realizar um opcional passeio de gôndola pelos canais venezianos, 18h00 retorno ao hotel. Pernoite hotel em Veneza
Mestre.
4º Dia:
VENEZA/PISA/FLORENÇA
Após o café da manhã viagem para Pisa (330 km). Chegada e visita à Pisa, onde faremos uma parada na Praça dos Milagres para contemplar o belo conjunto
monumental que forma a Catedral, o Batistério e a famosa Torre inclinada, tempo para almoço. À tarde viagem para Florença (90 km). 16h00 chegada prevista e
instalação hotel. Fim da tarde livre para começarmos a explorar a cidade. Pernoite hotel em Florença.
5º Dia:
FLORENÇA / CINQUE TERRE
Após o café da manhã viagem para região de Cinque Terre. Dia todo dedicado a conhecer a encantadora região de Cinque Terre. A região possui vários
vilarejos, que parecem estar penduradas em penhascos, suspensos entre mar e terra, cercados por colinas e vinhedos. Chegaremos ao pequeno vilarejo de
Manarola, onde faremos um delicioso passeio de barco passando por algumas vilas de Cinque Terre. Em seguida, embarcaremos no trem local até a sua
próxima parada, em Riomaggiore, charmosa cidade. Em seguida, iremos até Monterosso, uma antiga vila de pescadores considerada "a pérola de Cinque Terre",
onde nos encantaremos com suas praias encantadoras e vegetação exuberante. Você poderá nadar no mar cristalino e apreciar um leve almoço tradicional (não
incluído). Continuaremos até Vernazza onde encontraremos muitos becos(carruggi) e escadarias íngremes. A excursão continuará até La Spezia, onde o ônibus
estará aguardando para nosso retorno a Florença. Chegada pernoite hotel.
6º Dia:
FLORENÇA / SIENA / ROMA
Pela manhã faremos um tour à pé pela cidade, conhecendo Ponte Vecchio, e outros pontos. 11h00 check-out hotel e viagem para a cidade de Siena (120 km) cidade que viveu seu esplendor máximo no século XIII, faremos um tour panorâmico para ver seu fenomenal conjunto de ruas medievais e a praça do campo.
Continuação da viagem para Roma. Chegada prevista para após ás 19h00. Pernoite hotel em Roma.
7º Dia:
ROMA / VATICANO
08h30, Após o café da manhã, saída para visita ao vaticano e a Basílica de São Pedro – Audiência Papal ( desde que o Papa esteja em Roma), após visita aos
museus do vaticano e capela sistina (entrada não incluída), túmulo dos papas. Tarde livre. Pernoite hotel em Roma.
8º Dia:
ROMA
Após o café da manhã, faremos um tour panorâmico (parte de ônibus e parte caminhando), visitando Roma com seus principais locais de interesse, como o
monumento a Victor Manoel II, Avenida dos Fóruns Imperiais e Romanos, Basílica de São Pedro com seu famoso “Moisés” de Michellangelo. Continuação ao
Coliseu, Arco de Constantino, Ilha Tiberina, Fontana diTrevi. Tempo para almoço. Pernoite hotel em Roma.
9º Dia:
ROMA / POMPÉIA / NÁPOLES / SORRENTO
Após o café da manhã deslocamento para Sorrento, no caminho visita a cidade histórica de Pompéia (soterrada pelo vulcão Vesúvio em 79 a.c.) e breve visita a
Nápoles. Pernoite hotel em Sorrento.
10º Dia:
SORRENTO / CAPRI / SORRENTO
Pela manhã tomaremos um barco para a ilha de Capri – tempo para conhecer a ilha – retorno. Pernoite hotel em Sorrento.
10º Dia
SORRENTO / AEROPORTO DE ROMA (FCO)
Após o café da manhã check-out hotel e retorno a Roma passando pela costa amalfitana, breve parada na cidade de Amalfi e deslocamento para Aeroporto de
Roma (300 km). À noite embarque aéreo p Brasil.
11º Dia:
CHEGADA AO BRASIL
Chegada em São Paulo pela manhã e deslocamento aéreo para Curitiba.
VALORES PARCELAMENTO PROMOCIONAL
PROMOÇÃO ATÉ O DIA 31/12/2020
PREÇO A VISTA: EUR 3.490,00
Até 31/08/20 Entrada de 15% + 9 x em Boletos Bancários gerados mês a mês no câmbio vigente. Primeiro boleto vencível até 10/09/20 e último Boleto vencível
até dia 10/05/21.
Até 30/09/20 Entrada de 15% + 8 x em Boletos Bancários gerados mês a mês no câmbio vigente. Primeiro boleto vencível até 10/10/20 e último Boleto vencível
até dia 10/05/21.

Até 31/10/20 Entrada de 15% + 7 x em Boletos Bancários gerados mês a mês no câmbio vigente. Primeiro boleto vencível até 10/11/20 e último Boleto vencível
até dia 10/05/21.
Até 30/11/20 Entrada de 15% + 6 x em Boletos Bancários gerados mês a mês no câmbio vigente. Primeiro boleto vencível até 10/12/20 e último Boleto vencível
até dia 10/05/21.
Até 31/12/20 Entrada de 15% + 5 x em Boletos Bancários gerados mês a mês no câmbio vigente. Primeiro boleto vencível até 10/01/21 e último Boleto vencível
até dia 10/05/21.
VALORES
VALOR À VISTA: EUR 3.490,00 + Taxas (EUR 240,00) 50% + 50%
Ou PARCELADO: EUR 3.590,00 + Taxas (EUR 240,00) Em Boletos Bancários gerados mês a mês no câmbio vigente Último Boleto vencível 15 dias antes do
embarque.
Ou Ainda: EUR 3.690,00 + Taxas (EUR 240,00) Em Boletos Bancários gerados mês a mês no câmbio vigente Último Boleto vencível 15 dias antes do embarque
+ saldo em até 6 X em cartão de crédito (Montante máximo a ser passado em cartão = 75% do valor total do pacote).
Adicional Single = EUR 590,00
ITENS INCLUSOS
Passagem aérea em Classe econômica conforme roteiro;
9 pernoites em Hoteis 4* bem localizados com café da manhã, em aptº duplo ou triplo (Adicional Single = E$ 590,00) / Taxas hoteleiras incluídas;
Transporte em micro ônibus, ou ônibus dependendo o número de pessoas;
Guias Locais em Milão / Veneza / Florença / Roma / Capri / Sorrento;
Barco para Veneza;
Passeio de barco na Cinque Terre;
Trem de Manarola até Riomaggiore (Cinque terre) ;
Barco para Ilha de Capri + Funicular ;
Entradas Basilica de São Marcos;
Kit Viajante (Bolsa + porta crachá + caderno viajante + caneta);
Seguro Viagem = 55 Mil Euros de Cobertura.
ITENS NÃO INCLUSOS
Documentação: PASSAPORTE. (NÃO NECESSITA VISTO);
Taxas de Embarque + IRRF (EUR 240,00);
Alimentação que não mencionada no Roteiro como incluída;
Ingressos a locais que não mencionados no programa como incluído;
Passeios opcionais, ingressos à museus, igrejas e santuários;
Despesas pessoais, telefones, lavanderia, Gorjetas a Guias e Motoristas;
Outros transportes que forem necessários, táxis e metrôs / Pernoites extras e tudo que não constar como incluído.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
* Valores válidos para grupo mínimo de 20 pagantes;
** Nas taxas estão Inclusas as devidas Gorjetas a Guias e Motoristas;
OS PREÇOS E OS PACOTES SÃO SUJEITOS À ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO. SALVO CONTRATOS JÁ FIRMADOS E DEVIDAMENTE PAGOS
É facultado a operadora promover ajustes, melhorias, inversões, alterações, e cortes que forem necessários. Eventuais cancelamentos (inclusive de voos, trens,
etc) ou mudança de roteiro, por força maior, alheio a vontade da operadora, que não seja de responsabilidade da mesma, não dará direito à descontos
proporcionais ou indenizações, uma vez que o presente roteiro fora Projetado, E Elaborado e Contratado, entre as partes, antecipadamente em situações Normais
de Clima, Tráfego e Política. Em toda decisão será prioritário: 1- A segurança dos viajantes; 2 - A continuação da viagem e realização do roteiro. Os horários são
orientativos e passíveis de alterações dependendo de aduanas, ocorrências mecânicas, climáticas e políticas. Eventualmente o grupo poderá ser dividido em 2 ou
mais hotéis de categoria similar por necessidade ou normas internas dos Hotéis.R
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