
ITÁLIA DE NORTE A SUL 

1° DIA – BRASIL / MILÃO 

Apresentação no aeroporto de origemcom destino a Milão. 

2° DIA – MILÃO 

Chegada em Milão, capital italiana da moda. Trasladocomguiaacompanhante. Hospedagem e jantar no 

hotel. 

3° DIA – MILÃO 

Após o café da manhãsaída para umpasseio de meio dia de visita com guia local. Milão é a cidade do futuro 

da Italia, uma metrópole din?mica com personalidade de Novo Mundo: ambição, sonhos e queda pelo 

individualismo. Visita aospontosturisticos mais importantes da cidade, incluindo o Castelo Sforzesco, a 

Galleria Vittorio Emanuele, O Teatro La Scala e o Duomo. Almoço livre e tempo para aproveitar o famoso 

quadrilátero da moda e fazeralgumas compras. Hospedagem e noite livre. 

4° DIA – MILÃO – VERONA – PADUA 

Após o café da manhãpartida para Verona, cidade de Romeu e Julieta, localizada na região do Vêneto 

.Visita guiada a pé nessa cidade, que foi um dos principais centros comerciais romanos, com portões 

antigos, um forum (Piazza delle Erbe) e uma grande arena que ainda é um dos melhores palcos de ópera do 

mundo. Regresso aoônibus e saída para Padua. Hospedagem e noite livre. 

5° DIA – PADUA 

Após o café da manhã encontrocomguialocal para visitar a cidade de Pádua. Segundo a lenda, é a cidade 

mais antiga da região, tendo sido citada em Eneide de Virgílio, já tendo passado pelas mãos de vários 

povos: troianos, romanos, bárbaros, bizantinos, venezianos, austríacos, até ser anexada a Itália na 

unificação ocorrida no século XIX. Pádua ficou famosa por ter sido a cidade onde Santo 

Antôniopassouosúltimos anos da sua vida. Visitaremos, comguialocal, a basilica onde 

estãoseusrestosmortais. Continuaremosnossopasseio a pé pelo centro da cidade, 

admirandoasfeirasqueaindafuncionamcomonaIdadeMédia. Restante do dia livre. 

6° DIA – PADUA – VENEZA- PADUA 

Café da manhã e saídapara Veneza. Trasladoem barco privativo para visitar a ”Sereníssima”, como é 

conhecidaVeneza, cidadeincomparável. É, semdúvida, a mais românticadascidadeseuropéias, 

erguidasobrelagunasquecontamtoda sua história. Veremos a Piazza San Marco com a sua Basilica, 

umimenso e majestososalão de céuaberto, o Palazzo dei Dogi, a ponte dosSuspiros e a ponte Rialto. 

Almoçolivre. Tempo livre para visitascomoportunidade de fazerumpasseio de gôndolacomoopcional. No 

final da tarde regresso a Padua e hospedagem. 

7° DIA – PADUA – BOLONHA- FLORENÇA 

Café da manhã. Saída para Bologna, a cidadecom a mais antigauniversidade do mundoque respira arte, 

cultura e muitacomida boa. Encontrocom o guialocal e passeiopelasruasestreitas dessa cidadeencantadora. 

Não è a toaqueBolonharecebeudiversosapelidos no decorrer da sua história. La grassa “a gorda” em 

referência ao rico legado gastronômico (o ragù oumolho a bolonhesa foi criado aquì). La Dotta“a erudita” , 

um floreio à primeira universidade ocidental, fundada aquì em 1088. La Rossa “a Vermelha” emalusão à 

onipresença de prédiosmedievais de terracota adornados com quilômetros de porticos e ao antigo pendor 

da cidade pela politica de esquerda. Almoço livre e em seguida seguiremos para Florença,“ a jóia da Itália”, 

capital da região Toscana. Hospedagem e noite livre. 



8° DIA-FLORENÇA 

Café da manhã. Encontro com o guia local e passeio por esta cidade é quase um museu a céu aberto, 

repleta de obras de arte e referências ao período renascentista. Para onde se olha, é possível encontrar 

uma estátua, um monumento, um edifício suntuoso, um palácio. E, para completar, Florença é uma cidade 

fotogênica. Qualquer que seja o ângulo, a fotografia fica maravilhosa. 

Caminharemos pelas ruas dessa magnífica cidade, berço da Renascença, para admirar torres e palácios que 

evocam mil histórias do seu passado medieval. Visita à Piazza della Signoria com seu magnífico Palazzo 

Vecchio, a Catedral de Santa Maria del Fiore com seu campanario projetado por Giotto, a Ponte Vecchio e a 

Basílica de Santa Croce onde estão os túmulos de Michelangelo, Galileu e Maquiavel. Retorno ao hotel e 

noite livre. 

9° DIA – FLORENÇA – PISA – FLORENÇA 

Café da manhã. Saida para Pisa, antiga pot?ncia maritima, que rivalizava com as outras repúblicas 

marítimas de Genova, Amalfi e Veneza. Pisa deve sua fama internacional a um projeto de arquitetura que 

deu errado, “a torre inclinada”. Nenhuma visão toscana foi mais imortalada em lembranças kitsch que a 

icônica Torre de Pisa, na lateral da praça chamada tanto de Campo dos Milagres quanto de Praça da 

Catedral. Visita à Torre, a Catedral, e aoBatistério. Tempo livre para almoço e para fazer algumas 

comprinhas nas inúmeras barraquinhas que vendem lembrancinhas da cidade. Regresso a Florença. 

Faremos umaparadaem Piazzale Michelangelo para admirar o espetacular panorama da cidade,que se 

descortina dessa ampla praça, adornada com uma das duas cópias de Davi. Hospedagem e noite livre. 

10° DIA – FLORENÇA – SIENA – ASSIS 

Café da manhã. Encontrocomo guialocal e passeio a pépelasruas da cidadeadversáriahistórica de Florença. 

A maioriadosviajantes tende a desenvolver uma forte preferência por umaououtra cidade e a 

escolhageralmente se reduz a umaquestão de estética: Florençacomseu grande florescimento durante a 

Renascença e Siena comsuas glórias góticas. Admiraremos a Piazza del Campo, principalpraça da cidade 

onde acontece a mais conhecidafestividade de Siena, a corrida de cavaloschamada Palio. No fim da tarde 

partida para Assis, situadanaregião da Umbria. É nesse horário, quando tudo é envoltonumsilênciosagrado, 

que o verdadeiroespírito de São Francisco, nascidonacidadeem 1811, pode ser sentidocom mais 

intensidade. Hospedagem e noite livre. 

11° DIA – ASSIS 

Café da manhã. Encontro com o guialocal e visita dos principais pontos turísticos da cidade incluindo a 

Basílica de Santa Clara, onde fica a cruz bizantina, quesupostamentefaloucom o Santo, a Basílica de Sao 

Franciscoqueguarda assuasrelíquias e abriga o seutúmulo definitivo. A basílicafoidecorada no fim do século 

XIII por Giotto di Bondone comuma grande série de afrescosqueretratam a vida do santo. Após o almoço, 

traslado à Basílica di Santa Maria degli Angeli que fica a uma centena de metrosabaixo de Assis. Essa vasta e 

ornamentadabasílicaabriga a pequena e humildeCapela Porziuncola, onde São Francisco se refugiou pela 

primeiravezaodescobrir sua vocação e abriumãodosbensmateriais. Hospedagem e noite livre. 

12° DIA – ASSIS – NÁPOLES 

Café da manhã esaida para Nápoles, capital da região Campania. Almoço livre e encontrocomo guialocal 

para conhecer essa cidadeintrigante, visitando seu centro histórico, Patrimônio da Humanidade Unesco. 

Cidadesedutora e vivaz, Nápoles é a terra dasmelhorespizzas e do mais saborosocafé da Italia. Visita à 

Galleria Umberto I,aPraça do Plebiscito, a Catedral de San Gennaro, osDecumani(ruasprincipais ) do centro 

queseguem a planta original da antiga Neapolis e a elegante area de Chiaia. Hospedagem e noite livre. 



13° DIA – NÁPOLES- CAPRI 

Após o café da manhã, saidapara o porto de Nápoles. Embarque no barco rápido com destino Capri, 

umcoquetelsuave de praças charmosas, ruinasromanas e paisagensmarinhas com 

águaimpossivelmenteazul. Encontrocomo guialocal e visita da ilha, incluindo a famosa GrutaAzul, 

osFaraglioni, trêspicos de rochassaindo do mar símboloda ilha, a Piazzetta, pracinhalocalizada no coração 

da ilha, travessaslabirinticas, boutiques e cafés de luxo. Regresso a Nápoles e noitelivre. 

14° DIA – NAPOLES – POMPEIA -ROMA 

Café da manhã. Saída para Pompéia, lembretedasforçasmalignasquerepousam no interior do Vulcão 

Vesúvio.Encontrocomo guialocal e meio dia de visita pelo sitio arqueológico mais impactante da Europa. 

Em agosto de 79 d.C. o Vesúvio entrou emerupção e seus gases tóxicos, destritos e lavas mataram quase 16 

mil pessoas. Hoje, séculosdepois,asruinas de Pompeia se transformaramnum museu a 

céuaberto,permitindo o conhecimento mais aprofundado da antiga civilização romana . Almoço livre e 

continuação da viagem até Roma. Hospedagem e noite livre. 

15° DIA – ROMA 

Café da manhã e saída para o Vaticano, menor Estado soberano do mundo. Tendo como centro a colossal 

Basílica de São Pedro, o Vaticano é a capital dos católicos e guardião dos maiores patrimônios artísticos do 

mundo. Visita aos Museus Vaticanos, um conglomerado de renomadas instituições culturais da Santa Sé, 

que abrigam extensas e valiosas coleções de arte e antiguidades colecionadas ao longo dos séculos pelos 

diversos pontífices romanos. A Capela Sistina é o local onde o conclave se reúne para eleger o novo Papa. 

Tempo livre para o almoço. Em seguida daremos início ao nosso passeio panorâmico para conhecer as mil 

faces de Roma, cidade eterna. Veremos a Roma Antiga do Fórum Imperial, Coliseu, Mercado de Trajano, 

Arco de Constantino e a Praça do Campidoglio, a Roma Barroca com suas praças e fontes de beleza única e 

a Roma Cristã. Regresso ao hotel. Hospedagem e noite livre. 

16° DIA – ROMA 

Café da manhã e saída para visita com guia local no labiríntico centro histórico de Roma, com suas 

românticas vielas de paralelepípedos, palácios renascentistas e igrejas barrocas. Visita aos grandes 

protagonistas do centro histórico: o Panteão, Piazza Navona e a Fontana diTrevi, onde Anita Ekberg ousou 

molhar as pernas no filme La Dolce Vita, de Federico Fellini. Para garantir um retorno a Roma não deixe de 

atirar uma moeda na Fontana diTrevi. Restante do dia livre. 

17° DIA – ARRIVEDERCI ROMA – AEROPORTO 

Café da manhã. Em horário apropriado traslado ao aeroporto de Roma para embarque de retorno ao Brasil. 

Fim dos nossosserviços. 

 


