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  França  +  Itália        

 
 
 
1º dia – quinta – 04/05/23 -   Saída do Brasil com destino a Paris/ noite a bordo     
 
2° dia – sexta – 05/05/23 - PARIS 
Chegada no aeroporto de Paris, recepção por pessoal especializado da operadora e traslado para o hotel.  Tempo livre para os primeiros 

contatos com esta linda cidade.  Você Receberá informação para o inicio do seu roteiro à tarde, ou através dos cartazes 

informativos localizados na recepção do hotel. 

 

3º dia –  sábado – 06/05/23 -  PARIS  
Dia todo livre para andar por esta mega cidade. Opcional passeio com guia Brasileiro de carro ou Metrô.  

  

4º dia –  domingo – 07/05/23 -  PARIS 
DESTACAMOS HOJE: Visita ao Palácio de Versalhes. Tour panorâmico. Funicular para Montmartre. Jantar 

incluído.Entraremos em contato com a história da França no imenso palácio de Versalhes, com seus belíssimos jardins; 

ingresso incluído. Depois disso faremos uma visita panorâmica à cidade com guia local, conheceremos suas 

impressionantes avenidas e monumentos. Tarde livre. No final da tarde, saindo a partir de um ponto central da cidade, 

iremos para o bairro de Montmartre. Este bairro é conhecido por seus pintores, artistas, cabarés. Faremos uma subida de 

funicular e jantar incluído 

  

5º dia – segunda – 08/05/23 - PARIS 
DESTACAMOS HOJE: Passeio de barco pelo rio Sena. Subida ao segundo piso da Torre Eiffel.  incluímos o ingresso de 

subida ao segundo piso neste impressionante monumento metálico. Depois disso navegaremos pelo rio Sena, um pequeno 

Cruzeiro de aproximadamente uma hora e quinze. Tempo livre posteriormente. 

 
6º dia –  terça – 09/05/23 -  PARIS - NOYERS - BEAUNE - LYON 
DESTACAMOS HOJE: Almoço incluído. Viajaremos rumo ao centro da França. A região da Borgonha, conhecida pelos seus 

vinhos. Faremos uma parada em NOYERS, um pequeno vilarejo medieval classificado entre os vilarejos mais bonitos da 

França. Depois disso conheceremos BEAUNE, localizado no centro da região da Borgonha, onde suas ruas repletas de 

flores, seu hospício ou seu museu do vinho podem ser lembranças de sua viagem. Almoço incluído. LYON. Chegada 

prevista para o meio da tarde, à antiga capital da Gália Romana, localizada às margens do Ródano, seu centro histórico foi 

declarado patrimônio da humanidade. Tempo livre. 

  
 7º dia –  quarta – 10/05/23 - LYON - GENEBRA - MILÃO 
DESTACAMOS HOJE: Jantar incluido. Faremos uma bela etapa. Viajaremos rumo à Suíça. GENEBRA, tempo para passear 

nesta cidade suíça às margens de seu lago. Posteriormente continuaremos a rota em direção às montanhas mais altas da 

Europa: os Alpes. Um longo túnel sob o Mont Blanc nos levará para a Itália. MILÃO, chegada prevista para o meio da tarde. 

Com nosso guia iremos conhecer sua catedral e faremos um passeio pelo seu centro histórico. Jantar incluído em um 

restaurante próximo à catedral. 

  
 
8º dia –  quinta – 11/05/23 - MILÃO - VENEZA 
DESTACAMOS HOJE: Almoço incluído. Visita panorâmica à cidade de Veneza. Passeio de barco.Sairemos de Milão 

seguindo a rica planície do rio Pó. VENEZA -Chegada prevista para a metade do dia (por volta das 13h00). Translado de 
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barco para a região de San Marco. Almoço incluído. À tarde faremos uma visita panorâmica à cidade Veneza. 

Opcionalmente lhe sugerimos completar seu tempo com um passeio de gôndola. Alojamento na região de Mestre. 

  

 
9º dia –  sexta -  12/05/23 - VENEZA - FLORENÇA 
DESTACAMOS: Visita panorâmica de Florença. Almoço incluído Entre belas paisagens cruzando os Apeninos chegaremos à 

bela Florença, vamos diretamente ao Mirante Michelangelo que oferece uma impressionante vista da cidade. Almoço 

incluído. à tarde faremos uma visita com guia local caminhando no centro histórico: Ponte Vecchio, Duomo, Piazza della 

Signoria; esta cidade é um verdadeiro museu ao ar livre. Tempo livre. 

  
10º dia –  sábado – 13/05/23 - FLORENÇA - SIENA - ASSIS - ROMA 
DESTACAMOS HOJE: Almoço incluído. Visita à cidade de Assis com guia local. Viajaremos para SIENA, onde teremos a 

oportunidade de conhecer a maravilhosa praça onde ocorre o Palio e sua bela catedral. Continuaremos rumo a ASSIS, 

faremos uma visita à Basílica com guia local ou padre franciscano. Almoço e jantar  incluído. Continuaremos em direção a 

Roma. 

  
11º dia – domingo – 14/05/23 - ROMA 
DESTACAMOS HOJE: City tour em Roma. Ingresso incluído para o Coliseu Romano. Possibilidade de ouvir missa no 

Vaticano. Almoço incluído. De manhã faremos uma visita panorâmica à cidade, durante a qual você receberá uma introdução 

sobre a “A Cidade Eterna”. Entraremos no COLISEU Romano (ingresso incluído) o principal símbolo de Roma, uma 

imponente construção que, com quase 2.000 anos de antiguidade, fará com que você retroceda no tempo para descobrir 

como era a antiga sociedade do Império Romano. Posteriormente iremos à Basílica de São Pedro no Vaticano, onde você 

disporá de tempo livre para ouvir a missa no Vaticano caso deseje. Almoço incluído. Tarde livre. 

  
12º dia – segunda – 15/05/23 - ROMA 
Dia livre. Hoje, sugerimos uma excursão opcional às cidades de Nápoles, Capri e Pompeia. Ou aproveitar com mais tempo 

em Roma para conhecer as quatro Basílicas ( São Paulo, São Pedro, Santa Maria Maior e São João Latrão) 

  
13º dia –  terça – 16/05/23 - ROMA 
Dia livre. 

14º dia –  quarta – 17/05/23 -  ROMA / LISBOA   
Após do café da manha, traslado de saída para aeroporto.  

 

Obs: Preço opcional com extensão a Portugal – 3 noites incluindo: 
> Traslados de chegada e saída + hospedagem + passeios por: 

> Lisboa/Sintra/Cascais ou Batalha/Nazaré/Óbidos/Fátima                           Valor  € 270 
 

O QUE INCLUI: 

Serviços Gerais: Circuito em ônibus com guia falando espanhol, seguro básico de viagem, alojamento e café da manhã 

diário tipo buffet 

Inclui traslado de chegada e saída 

Barco: Pelo rio Sena em Paris, / Tronchetto em Veneza, Á Praça de São Marcos em Veneza. 

Visita Panorâmica em: Paris, Veneza, Florença, Assis, Roma. 

Traslado Noturno: Bairro de Montmartre em Paris, Ào bairro do Esquilino em Roma. 

Entradas: Palácio de Versalles em Paris, Subida a Torre Eiffel em Paris, Fabrica de cristal do Murano em Veneza, Basílica 

de São Francisco em Assis, Coliseu em Roma. 

Funicular: Montmartre em Paris. 

8 Almoços ou Jantares Incluídos em: Paris, Beaune, Milão, Veneza, Florença, Assis, Roma. 

 

O QUE NÃO INCLUI: 

 Tudo o que não estiver devidamente especificado como Serviços Incluídos 
 

PREÇOS POR PESSOA:           

Aéreo:   R$ ................                  

Parte terrestre:   € 320 +  10x  144 (euros)     
 

Valores sujeito a alterações sem aviso prévio! Com base no euro e passagem aérea. 
 

Informações – 83 – 99305.6906  

                         

Roteiro Sucesso 
de vendas 


