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TP 0864

20.02.2020

LISBOA

VENEZA
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VENEZA

LISBOA

20H20

22H30

1º Dia - 20 Fevereiro (Quinta-feira) – Lisboa|Veneza
Encontro às 12H45 em local a combinar. Partida para o aeroporto de Lisboa. Chegada e assistência nas formalidades de
embarque. Partida em vôo TAP com destino a Veneza. Chegada prevista às 19H30. Transfer para o hotel. Check-in, jantar e
alojamento.

2º dia – 21 Fevereiro (Sexta-feira) – Lago do Garda & Carnaval em Verona
Pequeno almoço e partida para Sirmione, uma cidade histórica situada em uma península fina e escarpada que se projeta
por quatro quilómetros até ao lago e cuja beleza atraiu os artistas mais famosos da história. Passeando pelas ruas de
paralelepípedos, descubra a imponente Rocca Scaligera, um castelo do século XIII maravilhosamente preservado, cercado
pelo grande fosso cheio de água. Prossiga para Verona e almoce num restaurante e prove o "nhoque" local, celebrado
todos os anos durante o "Venerdì Grasso", que deu o nome ao "Papa del Gnoco", o rei do Carnaval de Verona. Depois,
aproveite para visitar Verona, uma das cidades mais belas e históricas da Itália. Admire os principais destaques da cidade,
como a Piazza Bra, dominada pela magnífica Arena Romana, o terceiro maior anfiteatro do mundo, agora hospedando uma
vibrante temporada de verão de ópera. Continue até a Piazza Erbe, o antigo fórum romano, e não deixe de visitar a famosa
sacada que foi destaque na tragédia de Shakespeare, Romeu e Julieta. No final da tarde, aproveite o desfile de carnaval
com máscaras e carroças. De regresso ao hotel, jantar e alojamento.

3º dia – 22 Fevereiro (Sábado) – Carnaval em Veneza

Pequeno almoço e saída para visitar Veneza. Obtenha a sua própria máscara e experimente o que Veneza foi no século
XVIII! Passeie pelas ruas estreitas de Veneza e descubra pessoas bonitas fantasiadas de roaming e posando, aproveite as
apresentações de artistas de rua para entreter os convidados do Carnaval e participe dos inúmeros desfiles, festas e
bailes que a cidade oferece durante esses dias. A Praça de São Marcos é o fulcro das atividades de Carnaval e é onde
encontrará os trajes mais extraordinários, um cenário espetacular para suas fotos. Comece a sua visita por Veneza na
Praça de São Marcos. Lar da magnífica Basílica de São Marcos, da Torre do Sino e do Palácio dos Doges, esta é a maior
praça (praça pública) de Veneza. Admire a Basílica de São Marcos, um dos monumentos mais visitados de Veneza e verá
por que é chamado de "a Igreja do Ouro". A poucos minutos da Praça de São Marcos fica a Ponte Rialto, um símbolo de
Veneza tanto quanto a Basílica de São Marcos. Inicialmente construída a partir de barcos antigos, a ponte instável foi
reconstruída em 1500. De um lado da ponte está o Mercado Rialto, no bairro de Rialto, um lugar que satisfaz o apetite há
sete séculos. A mais antiga das quatro pontes que atravessam o Grande Canal, a Ponte Rialto apresenta um arco de 6
metros de altura. Com acesso ao distrito, a Ponte Rialto permite que os venezianos continuem seus negócios na área.
Almoço por conta própria para saborear a comida local. À tarde, passeie pela lagoa veneziana até á colorida ilha de
Murano para dar uma olhada nas mundialmente famosas fábricas de sopro de vidro desta ilha. Faça uma demonstração
de fabricação de vidro com um mestre artesão e aproveite para visitar o showroom de fábrica com obras de arte
acabadas. Continue até Burano, a movimentada ilha famosa pelas suas casas coloridas e o trabalho de renda feito à mão,
verdadeiras obras de arte feitas de renda que podem ser compradas em lojas locais ou barracas de rua. Durante o
intervalo de cerca de 35 minutos, pode explorar a ilha por conta própria. Depois, finalmente chegar a Torcello, o maior
centro da Lagoa de Veneza antes do nascimento da República de Veneza, será a última paragem deste fascinante passeio
de barco em Veneza. Esta ilha mística combina intensa espiritualidade com muitos exemplos de grande importância
histórica e artística, como a Basílica de Santa Maria Assunta, a lendária Ponte do Diabo e o trono de Átila. De regresso ao
hotel, jantar e alojamento.

4º Dia - 23 Fevereiro (Domingo) –Veneza|Lisboa
Pequeno-almoço no hotel. Check-out. Transfer para o Lago do Garda Sur. Tempo livre. Em hora a combinar transfer para o
aeroporto.
Chegada e regresso a casa.

Preço por pessoa (Mínimo 30 participantes)
Quarto Duplo

695.00€

Suplemento Single

75.00 Eur

O Preço Incluí: Autocarro Santarém – Aeroporto - Santarém; Alojamento no Hotel Dolci Colli 3* em regime de Meia
Pensão , sem bebidas incluidas;1º dia – Transfer aeroporto – Hotel, jantar e alojamento;2º dia – Autocarro para o
itinerário; guia turístico meio-dia em Sirmione (2h), almoço no restaurante local em Verona com especialidade de
“Gnocchi” sem bebidas incluidas, guia turístico meio dia em Verona (3h), jantar e alojamento; 3º dia – Autocarro,
transfere em barco privado de Tronchetto para a Praça de São Marcos, guia turístico meio-dia em Veneza (2h), excursão
de barco privado para a Lagoa de Veneza (Murano, Burano e Torcello, meio-dia guia companhante na Lagoa de Veneza
(3h), transfer de barco privado da Praça de São Marcos para Tronchetto, jantar e alojamento; 4º dia Transfer para o
aeroporto; Guia acompanhante desde o início da viagem; Seguro de viagem.
O Preço não inclui: Atividades não mencionadas no programa; Almoço no 3º e 4º dia; bebidas ás refeições; taxas
hoteleiras – 1.10€ p/pax/noite (pagas diretamente no hotel) Extras de carácter pessoal.
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