PRAÇA S. MARCOS, VENEZA

Verona

Pádua

Milão

PROGRAMA:
1º DIA: LOCAL DE ORIGEM – LISBOA (AVIÃO) - VENEZA – PÁDUA – VENEZA (MARCON)
Partida dos pontos de origem, em autocarro de turismo com direção ao aeroporto de Lisboa para
embarque às 07h00 no voo regular TAP com destino a Veneza. Formalidades de desembarque.
Saída para Pádua, cidade universitária antiga, de grande riqueza artística e monumental. Almoço
em restaurante. Visita à Basílica de Santo António, exótica igreja com minaretes e cúpulas
bizantinas, construída a partir de 1232 para abrigar os restos mortais do Santo. Passeio pelo centro
histórico com passagem pela imponente praça Prato della Valle, a maior praça de Itália e uma
das maiores da Europa. Destaque ainda para a Igreja de Santa Justina que abriga o túmulo de
S. Lucas Evangelista. Continuação pela Praça delle Erbe, Praça delle Frutta, Palazzo della
Ragione e Catedral de Santa Maria Assunta com o seu sumptuoso Batistério onde se pode
admirar os frescos de Giusto de’ Menabuoi. A sua obra prima é um ciclo que representa a
Crucificação de Jesus, Cristo Pantocrator e outras cenas de várias passagens bíblicas.
Continuação para Veneza/Marcon. Jantar. Alojamento no Novotel Venezia Mestre Castellana 4*
ou similar.
2º DIA: VENEZA
Pequeno-almoço no hotel. Embarque no Vaporeto para o centro histórico de Veneza, a cidade
das gôndolas, dos canais e do amor, com um passado e espólio riquíssimos. Passeio, a pé, pelo
centro histórico da pérola do Adriático, com destaque para a Praça e Basílica de S. Marcos,
a mais famosa de Veneza que, ao combinar os estilos arquitetónicos e decorativos do Ocidente e
do Oriente, deu origem a um dos mais belos edifícios da Europa; Ponte dos Suspiros; Torre do
Relógio e Ponte de Rialto. Visita interior ao Palácio dos Doges, incrível edifício com séculos de
existência que combina elementos arquitetónicos bizantinos, góticos e renascentistas, e encerra no
seu interior pinturas de Tiziano, Tintoretto e Bellini. Almoço em restaurante. Tempo livre para
explorar a cidade. Regresso a “terra firme” e continuação para o hotel. Jantar. Alojamento.
3º DIA: VENEZA – VERONA - MILÃO
Pequeno-almoço no hotel. Partida para Verona. Inicio das visitas, a pé, pela mítica cidade da
“Tragédia de Romeu e Julieta”, com um centro histórico rico e classificado Património da
Humanidade pela UNESCO. Visita com guia local à cidade com destaque para a Arena,
terminada no ano 30, o terceiro maior anfiteatro romano, a Praça Bra, a comercial Via Mazzini,
Piazza delle Erbe, Piazza dei Signori e a Casa da Julieta. Almoço em restaurante. De tarde,
visita guiada à Galeria d’Arte Moderna, instalada no Palazzo della Ragione. Prosseguimento para
Milão. Jantar. Alojamento no BW Hotel Antares Concorde 4* ou similar.
4º DIA: MILÃO (AVIÃO), LISBOA, LOCAL DE ORIGEM
Pequeno-almoço no hotel. De manhã, panorâmica pela capital italiana da moda, dos negócios
e das finanças, com destaque para as galerias Vittorio Emanuele e o Castelo Sforza. Visita
interior à Catedral de Milão. De estilo gótico, com mais de 11 mil m2 e capacidade para mais de
40 mil pessoas, é uma das maiores catedrais católicas de todo o mundo. Almoço em restaurante.
Tarde livre para atividades de caráter particular. Sugerimos um passeio pelo Quadrilátero da Moda,
visita ao interior do teatro Alla Scala ou ainda visita ao interior do castelo Sforzesco onde se
encontra a última Pietá de Michelangelo. Em horário a combinar localmente, transfer ao aeroporto
de Malpensa. Embarque às 20h30 no voo regular TAP com destino ao aeroporto de Lisboa.
Prosseguimento até aos locais de origem, com a certeza de ter passado momentos únicos e
inesquecíveis na companhia da QUEBRATOUR! Fim da viagem e dos nossos!

QUEBRATOUR VIAGENS E TURISMO, LDA
WWW.QUEBRATOUR.COM
RNAVT 6671
Rua Visconde da Luz, 56
MATRICULADA NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO COMERCIAL DE COIMBRA, SOB O NIPC 513 856 358
3000-414 Coimbra - Portugal
Telf. +351 239 091 335 - Telm.: +351 911 710 390 - E-mail: info@quebratour.com

PREÇO POR PESSOA
Em Qu arto D up lo :

999€
Su ple men to Qu arto In di vi d ual :

150€

O PREÇO INCLUI:
✓ Autocarro de turismo desde o Local de origem/Aeroporto Lisboa/Local
de origem;
✓ Passagem aérea em classe económica Lisboa/Veneza (duração
aproximada 02h55) e Milão (Malpensa)/Lisboa (duração aproximada 02h45),
em voo regular TAP, com direito a uma peça de bagagem até 23 kg e
respetivas taxas de aeroporto, segurança e combustível, no valor de 55€
(este valor está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida);
✓ Circuito e transfers em autocarro de turismo, de acordo com o programa
com acompanhamento de um guia local falando português;
✓ Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis mencionados ou similares;
✓ Pensão Completa, desde o almoço do 1º dia ao almoço do último
dia (4 almoços e 3 jantares);
✓ Entrada no Palácio dos Doges e Basílica de São Marcos em Veneza,
Basílica de Santo António em Pádua, Museu de Arte Moderna em Verona e
Catedral de Milão;
✓ Guias locais em português em Veneza, Pádua, Verona e Milão;
✓ Acompanhamento por um representante da Agência;
✓ Vaporetto para Veneza (ida-e-volta);
✓ Serviço de Radio-guias, de acordo com o programa;
✓ Taxas hoteleiras, serviços e IVA;
✓ Seguro Multiviagens (assistência, cancelamento, interrupção e
coberturas complementares COVID-19) – Temos à sua disposição um
seguro de viagem com melhores capitais e coberturas. Consulte-nos para
possibilidade de subscrição de um seguro diferente.
O PREÇO NÃO INCLUI:
✓ Bebidas às refeições;
✓ Entrada em museus/monumentos, salvo os indicados no programa;
✓ Opcionais, extras de carácter pessoal e tudo o que não estiver
devidamente especificado em “O PREÇO INCLUI”;
✓ Testes à Covid-19 no caso de ser necessário e exigido pelas entidades
locais, na altura de realização da viagem.
NOTAS:
✓ O cumprimento deste programa está sujeito a eventuais regras e
condicionamentos por causa da pandemia Covid 19.
✓ Respeitaremos as regras em vigor e impostas por cada país ou região
a visitar.
✓ A obrigatoriedade de apresentação de um teste PCR ou outro, negativo
à Covid 19, não poderá ser considerado motivo de cancelamento sem custos
por parte dos participantes.
✓ A Agência reserva o direito de alterar a ordem das visitas em benefício
dos clientes.
✓ Os preços poderão sofrer ajustes, mediante as alterações à lei relativa
à lotação dos autocarros.
PARTIDA SUJEITA A UM MÍNIMO DE
25 PARTICIPANTES

