
 

 

A Fabulosa Itália Secreta 

Lagos, Toscânia e Veneza 

Embarque nesta aventura e venha descobrir a Itália Secreta. Deixe-se 

embalar pelo romantismo dos Lagos de Como e Maggiore. Fique a conhecer Turim, cidade 

berço da marca de automóveis Fiat. Encante-se com toda a região da Liguria, onde 

visitaremos a sua capital Genova, com os seus palácios inolvidáveis, e repletos de história. E 

o que dizer de Portofino, cidade de pescadores plantada à beira de um mar cristalino, e 

colorida como poucas. Passamos por Pisa para confirmar que a Torre está mesmo inclinada, 

por Florença com todo o seu encanto arquitetónico e finalizamos o nosso itinerário numa 

das mais famosas e icónicas cidades de Italia: Veneza com os seus canais e gondolas 

coloridas. Uma viagem a não perder! 

1º dia - (sábado) - LISBOA | MILÃO | LAGO DE COMO 

Comparência no aeroporto 3h antes da partida para embarque num voo TAP, com destino a Milão. 

Chegada, e transfer ao centro da cidade de Milão, onde terá tempo livre para descobrir alguns dos 

principais monumentos, como: a Catedral, a Galeria Vittorio Emanuele II; Teatro Scala, Castello Sfozesco, 

etc. Partida para Como para o nosso hotel. Alojamento. 

 

2º dia - (domingo) - LAGO de COMO | LAGO MAGGIORE 

Pequeno almoço. Passeio panorâmico na cidade de Como, localizado nas margens do lago. Durante a 

nossa visita guiada, teremos a oportunidade de conhecer: as muralhas defensivas da cidade, a Porta da 

Torre, a Piazza San Fedele com a sua basílica, a Catedral, a jóia arquitetónica da cidade e as ruas medievais 

que compõem o seu centro histórico. Em seguida, saimos para Varenna, cidade de origem romana. Tempo 

livre para visitar suas famosas villas: Villa Cipressi, com seu jardim em escada, e Villa Monastero, 

construída num antigo mosteiro cisterciense. Continuamos de ferry para Bellagio, a pérola do lago para a 

sua posição no topo do promontório que separa os dois ramos do lago. Almoço e tempo livre. Partida de 

ferry para Menaggio, do outro lado do lago, e continuamos até o Lago Maggiore. Jantar e alojamento. 

 

3º dia - (segunda-feira) - LAGO MAGGIORE 

Pequeno almoço. Hoje vamos visitar as Ilhas Borromeu. Navegaremos em direção ao centro do lago, onde 

estão localizadas as três ilhas. Na primeira das ilhas, a Isola Bella, antiga vila de pescadores, visitaremos o 

famoso Palácio de Borromeu construído em 1670. Depois iremos até a ilha dos pescadores, onde pode 

caminhar entre casas antigas com varandas de madeira e portas de granito monumentais. Almoço.  

Finalmente chegamos à Ilha Mãe no centro do Golfo de Borromeu. Aqui, o protagonista absoluto da visita 

será o jardim botânico, onde desde o século XIX foram cultivadas espécies exóticas de todo o mundo. 

Entre os arbustos de azálea e rododendro, os ciprestes e as plantas de chá, deambulam pavões e faisões. 

Regresso ao hotel nas margens do lago. Alojamento. 
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4º dia - (terça-feira) - LAGO MAGGIORE | TURIN | GENOA 

Pequeno almoço. Partida para Turim, capital do Piemonte, uma das principais cidades do país. Após a 

chegada, faremos uma visita panorâmica onde podemos desfrutar de sítios emblemáticos como a Piazza 

Castello, o Palácio Real, o Palácio de Madonna, a Igreja de San Lorenzo, o Parque Valentino, etc. Tempo 

livre. De seguida iremos em direção a região da Ligúria, um território com uma costa íngreme, onde 

encontrará algumas das mais lindas cidades costeiras da Itália. Chegaremos a Genova, a capital da região. 

Passeio panorâmico pela cidade: começaremos o nosso passeio pela vista da cidade a partir do miradouro, 

passearemos pelo centro histórico com sua rede de ruas medievais, veremos a que foi a casa de Colombo, 

a Catedral, a Igreja de Gesu, etc. Jantar e alojamento. 

 

5º dia - (quarta-feira) - GENOVA | RAPALLO | PORTOFINO | SANTA MARGARITA LIGURE | PISA 

Pequeno almoço. De manhã chegaremos à cidade de Rapallo, onde iremos tomar um barco que navega 

ao longo da costa para chegar a Portofino, sem dúvida uma das cidades mais bonitas, mais cosmopolitas 

e mais exclusivas da Itália. Tempo livre e partida de barco para Santa Margarita Ligure, uma cidade com 

ruas estreitas que serpenteiam pelas coloridas fachadas de casas antigas, entre as villas escondidas pelo 

Mediterrâneo. Tempo livre. Retornaremos a Rapallo de onde iremos para Pisa, uma cidade toscana para 

a famosa torre inclinada, mas descobriremos que seu centro urbano está cheio de arte e história. Teremos 

tempo livre nesta antiga república marítima para descobrir: o Quadrado dos Milagres com o Duomo, o 

Batistério, o Santo Campo e a Torre, a Piazza dei Cavalieri, etc. Jantar e alojamento. 

 

6º dia - (quinta-feira) - PISA | FLORENÇA 

Pequeno almoço.  De manhã, partiremos para Florença. Á nossa chegada faremos uma visita panorâmica 

de Florença, capital da Toscana e berço do Renascimento: começaremos com a Piazzale de Michelangelo, 

San Miniato, a Praça Signoria, a Ponte Vecchio, o Mercado da Palha, Duomo de Santa Maria dei Fiore, etc. 

Tempo livre ou visita opcional ao Museu da Academia, onde estão localizados os famosos "David" de 

Michelangelo e as famosas capelas do Medicean. Almoço e tarde livre para continuar a desfrutar de um 

dos muitos museus da cidade ou comprar nos mercados de rua de "La Paja" ou "San Lorenzo". Jantar e 

alojamento. 

 

7º dia - (sexta-feira) - FLORENÇA | SIENA | REGIÃO DEL CHIANTI | SAN GIMIGNANO | FLORENÇA 

Pequeno Almoço. Durante este dia, mergulhamos na Toscânia profunda, começando por Siena, sem 

dúvida uma joia requintada da Idade Média, com edifícios construídos no século XIII perfeitamente 

preservados. Os cantos mais interessantes estão escondidos na rede de ruas e vias que fazem fronteira 

com a cidade velha, a Plaza del Campo e a sua imponente Catedral. Faremos uma visita panorâmica de 

Siena. Partiremos para a região do Chianti, uma área composta por colinas verdes, vinhas, oliveiras, 

ciprestes, aldeias e moradias toscanas. Este é o lugar onde é produzido um dos vinhos italianos mais 

famosos do mundo, o Chianti. Chegaremos a um dos castelos de Chianti onde, além de conhecer a 

história, desfrutaremos de um almoço tipicamente toscano acompanhado de uma degustação de vinhos. 

Continuamos até San Gimignano, cidade medieval cujas torres, durante as guerras entre Guelphs e 

Ghibellines, se juntaram a uma rede de passarelas. Tempo livre. Retornaremos para Florença. Jantar e 

alojamento. 
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8º dia - (sábado) - FLORENÇA | VENEZA 

Pequeno almoço. Deixando Florença, atravessaremos os Apeninos, a espinha dorsal montanhosa da Itália, 

e pelas terras da Emilia Romagna, chegaremos ao Veneto. À nossa chegada, vamos tomar um barco 

privado que nos levará ao coração da fabulosa cidade de Veneza através do Canal de la Giudeca, deixando 

para trás monumentos como a Igreja de Santa Maria, San Giorgio, etc. Depois de desembarcarmos, 

teremos o resto do dia livre para atravessar esta cidade única de canais, pontes e 118 ilhotas. Tarde livre 

ou possibilidade (opcional) de um passeio de gôndola pelos canais da cidade. Alojamento na região de 

Veneto. 

 

9º dia - (domingo) - VENEZA | LISBOA 

Pequeno almoço. Em hora a combinar localmente, transfer para o aeroporto de Veneza para formalidades 
de embarque em voo TAP com destino a Lisboa.  
 
Fim da Viagem.  
 

DATAS DE PARTIDA 

                               MAIO – 19                                                                               JULHO - 21 

ÉPOCA ALTA        JUNHO – 9 e 30                                     ÉPOCA BAIXA         AGOSTO – 4, 11, 18 e 25 

                               SETEMBRO – 8, 15 e 22 

 

PREÇOS POR PESSOA (DESDE) 

                                                       Duplo                       Individual                 Triplo 

                    Época Baixa            1595€                           1900€                     1575€ 

                    Época Alta               1638€                           2031€                    1615€ 

                         Valores a reconfirmar na realização da reserva. 

                         Possibilidade de estadia nos canais de Veneza e prolongamento de viagem a Roma. 

                         Peça-nos orçamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PREÇO INCLUI O PREÇO NÃO INCLUI 

✓ Passagem aérea Lisboa / Milão e Veneza 

/Lisboa em voo TAP em classe 

económica com direito a 1 peça de 

bagagem de 23kg 

✓ Transferes de /para os aeroportos  

✓ Alojamento nos hotéis indicados 

conforme programa, em quarto duplo 

✓ Visitas com guias locais em Como, 

excursão às Ilhas Borromeas (com 

entradas), Turim, Genova, Florença e 

Siena (entrada na Catedral) 

✓ Ferry Boat Varenna – Bellagio e Bellagio 

– Menaggio; 

✓ Barco Rapallo - Portofino – Santa 

Margarita Ligure – Rapallo 

✓ Prova de vinho en Chianti (num castelo)  

✓ Barco privado até Veneza 

✓ 8 Pequenos almoços e 9 refeições 

 

 Bebidas às refeições 

 Gratificações a guias e motoristas 

 Tudo o que não esteja incluído de 

forma expressa 

 Despesas de caráter pessoal 

designados como extras 

 Circuitos ou viagens opcionais 

 Taxas de estadia nas diversas 

cidades (a pagar localmente)  
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 LOCALIZAÇÃO CATEGORIA 

COMO 

HOTEL COMO                                                             Cidade                                                         4* 

HOTEL CRUISE                                                            Periferia                                                      4* 

LAGO MAGGIORE 

HOTEL DINO                                                               Baveno                                                        4* 

HOTEL SIMPLON                                                        Baveno                                                        4* 

GÉNOVA 

STARHOTEL PRESIDENT                                             Centro                                                        4*  

HOLIDAY INN GENOVA                                              Centro                                                        4* 

PISA 

GRAND HOTEL DUOMO                                            Centro                                                        4* 

FLORENCIA 

NILLHOTEL                                                                   Cidade                                                        4* 

VENEZA 

NH LAGUNA PALACE                                                 Mestre                                                       4* 

NOVOTEL                                                                    Mestre                                                        4* 

NOVAS FRONTEIRAS 
Fátima Mendes 
T: 210 536 596 
Email: fatima@novasfronteiras.pt 
Edifício Castil – Rua Castilho 39, 11ºE 
1250-068 Lisboa 
 

mailto:fatima@novasfronteiras.pt

