
ROTEIRO  12  –  ITÁLIA, FRANÇA E ESPANHA

01 - ROMA
Chegada no aeroporto de Roma. Traslado ao hotel para jantar e pernoite. (D)

02 - ROMA
Café da manhã. Pela manhã faremos uma visita da Roma Antiga (com guia local) passando
pelo  Coliseu,  os  Foros  Romanos,  as  Termas  de  Caracala,  a  Ilha  Tiberina,  o  Castel
Sant'Angelo etc. À tarde passeio a pé (com guia local) pelas praças maís importantes da
cidade incluindo Praça Navona, Fontana di Trevi e o Pantheon Romano. Traslado ao hotel
para jantar e pernoite. (B,D)

03 - ROMA / PISA / LUCCA (343+18 Km)
Café da manhã. Saída para Lucca com uma parada em Pisa. Chegada em Pisa e tempo para
ver a incrível Torre Inclinada e a Catedral na "Praça dos Milagres". Seguimos para Lucca.
Chegada. Breve visita panorâmica para desfrutar desta maravilhosa cidade rodeada pela sua
muralha datada do século XVII. Traslado ao hotel para jantar e pernoite. (B,D)

04 - LUCCA / SAN GIMIGNANO / SIENA / FLORENÇA (123+42+71 Km)
Café da manhã. Saída até Florença com parada em San Gimignano onde teremos a visita
(com  guia  local)  desta  cidade  declarada  patrimonio  mundial  pelo  UNESCO  para  sua
arquitetura medieval. Depois seguimos para Siena para ver a Catedral com a famosa Praça
do Palio. Seguimos para Florença. Jantar e pernoite no hotel. (B,D)

05 - FLORENÇA
Café da manhã. Exploraremos a cidade conhecida como o “Berço do Renascimento” numa
visita panorâmica de meio dia (com guia local) que inclui a Catedral de Santa Maria das
Flores, Praça da Senhoria, Ponte Vecchio etc. Tarde livre. Retorno ao hotel para jantar e
pernoite. (B,D)

06 - FLORENÇA / VERONA / VENEZA (235+115 Km)
Café da manhã. Saída para Verona. Chegada e breve visita (com guia local) da cidade de
Romeu e Julieta, incluindo a famosa Arena, símbolo da cidade. Seguimos para Veneza para
jantar e pernoite no hotel. (B,D) 

07 - VENEZA / MILÃO (276 Km)
Café da manhã. Traslado a la Ilha de Veneza para a visita (com guia local) da Praça São
Marco com a Basilica, Palácio Ducal e Ponte dos Suspiros. Seguimos para Milão. Chegada
e breve passeio a pé passando pelo Duomo com sua Praça, Galleria Vittorio Emmanuele,
Castello Sforzesco, etc. Traslado ao hotel. Jantar e pernoite. (B,D)

08 - MILÃO / NICE (320 Km)
Café da manhã. Saída para Nice. Chegada e breve passeio a pé pelo antigo centro histórico e
a elegante Promenade des Anglais. Traslado ao hotel para jantar e pernoite no hotel. (B,D)



09 - NICE / BARCELONA (660 Km)
Café da manhã. Dia inteiro de viagem até Barcelona. Chegada e traslado ao hotel para jantar
e pernoite. (B,D)

10 - BARCELONA
Café da manhã. Começamos o dia com uma visita panorâmica (com guia local) da cidade de
Barcelona, incluindo a Basílica da Sagrada Família, o Bairro Gótico e o famoso bulevar
Ramblas, um dos mais animados e freqüentados bulevares da Europa, repleto de bares e
lojas.  Aqui  teremos  tempo livre  para  compras  e  para  explorar  esta  cidade  cosmopolita.
Jantar e pernoite no hotel. (B,D)

11 - BARCELONA / VALENCIA (350 Km)
Café da manhã. Traslado a Valencia onde teremos um meio dia de visita (com guia local)
por esta cidade muito antiga, sendo referenciada já no século II a.C. com uma longa história,
diversos museus, tradições populares. Jantar e pernoite no hotel. (B,D)

12 - VALENCIA / GRANADA (495 Km)
Café da manhã.  Saída para Granada.  Chegada.  Tempo livre.  Jantar e  pernoite no hotel.
(B,D)

13 - GRANADA
Café da manhã. Meio dia de visita a cidade de Granada: veremos o Palácio da Alhambra
declarada  Património  Mundial  da  Humanidade  pela  UNESCO,  veremos  também  o
Generalife, uma zona de jardins e hortas anexa à Alhambra. Tempo livre. Traslado ao hotel
para jantar e pernoite. (B,D)

14 - GRANADA / TOLEDO / MADRI (366+75 Km)
Café da manhã. Saída para Toledo onde teremos meio dia de visita panorâmica incluindo a
Catedral, a Igreja de São Tomé e a Sinagoga de Santa Maria la Blanca. Traslado ao hotel em
Madri para jantar e pernoite. (B,D)

15 - MADRI
Café  da  manhã.  Hoje  visitaremos  os  principais  pontos  turísticos  da  capital  espanhola,
incluindo a Gran Via, a Praça de Espanha, o Viaduto, a Praça Maior, a Praça de Touros, a
Praça da Independência, Praça de Cibeles, a Universidade e o Paseo de la Castellana. Tarde
livre. Jantar e pernoite no hotel. (B,D)

16 - MADRI / SAÍDA
Café da manhã. Em horário apropriado traslado ao aeroporto para pegar o vôo de regresso.
(B)


