
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAGOS ITALIANOS  
01 a 06 de SETEMBRO 2018 

6Dias / 8 Refeições 

Inscrições até 20 de Fevereiro de 2018 

Locais a visitar: 

 

 LAGO MAGGIORE – ILHAS BORROMEAS (ISOLA BELLA; ISOLA DEI PESCATORI)- LUGANO- LOCARNO- 

LAGO DE ORTA – SACROMONTE- ILHA DE SAN JULIO – VARENNA – VILLA CIPRESSI – BELLAGIO – 

LAGO DE COMO – MILAO – LAGO DE GARDA  
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Programa 

6 Dias /9 Refeições  
 
1º DIA  PC – LISBOA – MILÃO – LAGO MAGGIORE  Voo TP 802 07H00/10H35    
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da hora da partida do voo indicado. Formalidades de embarque e saída com destino a Milão, 
aeroporto de Malpensa . Chegada, assistência do vosso guia acompanhante que os acompanhará toda a viagem e partida para o centro da 
cidade para almoço em restaurante local. De tarde,  visita panorâmica com guia local de Milão: o Castelo Sforzesco, o Parque Sempione, a 
Via Dante, a Piazza Cordussio, a Galeria de Vittorio Emmanuele, a Piazza della Scala, a Piazza del Duomo com a Catedral, etc. No final da 
visita continuação para o hotel situado na região do Lago Maggiore. Instalação, Jantar e alojamento. 
 
2º DIA  PC – LAGO MAGGIORE (Ilhas Borromeas) 
Pequeno-almoço. Visita de um dos enclaves mais encantadores da Itália continental: o Lago Maggiore. Aqui poderá encontrar povoações 
tão encantadoras como Stresa, joia da arquitetura “liberty”, a versão italiana do movimento modernista. Navegação até um dos lugares 
favoritos de Ernest Hemingway: as Ilhas Borromeas. Visita das ilhas: a Isola Bella, e a Isola dei Pescatori. Almoço nas ilhas e regresso ao 
hotel. Jantar e alojamento. 
 
3º DIA  PC – LAGO MAGGIORE – LUGANO – LOCARNO - LAGO MAGGIORE 
Pequeno-almoço. Saída para Lugano, cidade banhada pelo lago com o mesmo nome. Tempo livre no centro histórico da cidade. Subida de 
funicular ao Monte Salvatore, para desfrutar da encantadora vista. Almoço.  De tarde, continuação de viagem para Locarno nas margens 
do Lago Maggiore, no cantão suíço de Ticino, cuja fama remonta à época do império romano. Tempo livre. Regresso ao hotel. Jantar e 
alojamento. 
 
4º DIA  MP – LAGO MAGGIORE – LAGO D’ORTA – ILHA DE SAN GIULIO – LAGO COMO 
Pequeno-almoço. Saída para o Lago de Orta, um dos mais belos da região Alpina e onde realizará um percurso de comboio eléctrico até 
Sacromonte, Património Mundial da UNESCO. É no meio de uma impressionante reserva natural que se encontram as capelas que narram 
a vida de Francisco de Assis. Visita do centro histórico da povoação de Orta e embarque até à Ilha de San Giulio, onde se encontra a Basílica 
com o mesmo nome. Regresso a terra firme e tempo livre até à hora de saída para Como. Visita panorâmica do centro histórico e 
continuação para o nosso hotel na área do Lago de Como. Jantar e alojamento. 
 
5º DIA  PC – LAGO DE COMO - MILÃO 
Pequeno-almoço. Saída para Varenna, povoação de origem romana. Tempo livre para visitar o centro histórico e as suas famosas villas: 
Villa Cipressi, com o seu jardim escalonado, e Villa Monastero, construída sobre um antigo mosteiro cisterciense. Continuação em ferry até 
Bellagio, considerado um dos centros turísticos mais importantes do lago. Almoço e tempo livre. Regresso a Como e partida para Milão. 
Jantar e alojamento. 
 
6º DIA  PA – MILÃO – LAGO DE GARDA – MILAO – LISBOA voo TAP 809 19H05 /20H50  
Pequeno-almoço. Partida até margem sul do Lago di Garda, o maior lago italiano. Encontre Sirmione, uma bela cidade peninsular 
conhecida pelos poderes curativos das suas águas termais. Destaque para o Castelo Scaligero, uma fortificação espetacular que contrasta 
com o azul do lago e com o verde de Monte Baldo. A sua fachada situa-se numa península que entra pelo lago e une a zona histórica de 
Sirmione a terra firme. Tempo livre para almoço não incluído e em hora a indicar, regresso a Milão e transfer ao aeroporto de Malpensa.   
Formalidades de embarque e partida em voo com destino à sua cidade de origem. Chegada.  

 
Fim dos nossos serviços 
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SERVIÇOS INCLUÍDOS: 
- Pequeno-almoço (Buffet na maioria dos hotéis) 
- 9 Refeições (sem bebidas) 
  Visitas e/ou excursões com guia local (segundo itinerário): 
- Excursão Lago de Como - ferrys, visitas e almoço incluídos  
- Ilhas Borromeas com entradas, barco e almoço incluídos  

                               

- Lago de Orta com entradas ao Palácio e jardins, barco, comboio incluídos  
- Ilha de San Giulio  
  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia acompanhante: 
- Varenna, Monte Salvatore, Lugano, Locarno e Bellagio 
- Lago de Garda /Sirmione 
 
  Preço por pessoa, base quarto duplo de acordo com número de participantes,  
  

 50 PAX 45 PAX 40 PAX 35 PAX 

Preço base 1005 € 1.025 € 1.030 € 1.055 € 

Taxas 90 € 90 € 90 € 90 € 

Total NET 1.095 € 1.105 € 1.120 € 1.145 € 

 
Suplemento quarto individual 200,00 € 
 
Suplemento não sócio 20,00 € 
 
- Taxas aeroporto incluído, passível de alteração até 20 dias antes da partida. 
 
Os preços incluem: 

 Voos TAP base ida e volta em classe económica – Taxas de aeroporto, segurança e combustíveis incluídas;   
 Autocarro privativo para todas as visitas e transferes; 
 Gratificações a Guias e Motorista; 
 Estadia conforme programa em quarto duplo alojamento e pequeno-almoço buffet hotéis abaixo mencionados ou similares 

mediante disponibilidade no acto da reconfirmação da reserva, 
   

Lago Maggiore – Cadeia Zachera ( Gran Hotel Bristol; Dino ; Simplon) 
Lago di Como – NH Pontecehio ou Hotel di Como  
Milão – Ramamda Plaza / Nh Concordia ou Hilton Garden In  
 

 9 Refeições nos hotéis ou restaurantes locais, com menus de grupo pré determinados de acordo com a gastronomia local, com 
pratos fixos não incluindo bebidas nem dietas especiais;     

 Guia acompanhante TEMPO/Special Tours; 
 Guias locais nas visitas sempre que possível de língua portuguesa;  
 Todas as visitas e entradas mencionadas no programa como incluídas;  
 Seguro Viagens incluindo as condições especiais para cancelamento antecipado e interrupção de viagem conforme apólice que 

juntamos em anexo; 
 Entrega programa personalizado ao cliente, 
 Assistência nas formalidades de check in no dia da partida por Flash Viagens; 
 Assistência nas formalidades de check in no dia de regresso pelo Guia; 
 Assistência telefónica 24 horas; 
 Condições gerais de acordo com nossa programação Europa. 

 
Excluindo: 

 Bebidas, extras de caracter pessoal na viagem, hotéis, restaurantes e todos os serviços não indicados. 
 

mailto:geral@flashviagens.com
http://www.flashviagens.com/

