
Síntese do Roteiro:
2 noites em Milão, a capital 
italiana da moda.

3 noites em Tremezzo, 
abraçada pelo Lago de Como, o 
rei dos lagos italianos.

3 noites em Gardone Riviera, 
no fascinante Lago de Garda.

2 noites em Verona, rica em 
monumentos e arquitetura.
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IA AS SURPRESAS E DELÍCIAS DA LOMBARDIA
Lindos Lagos, Belas Paisagens e Nobres Vinhos

13 dias – 10 noites
Saídas 2017:  Setembro 11

 Set. 11 – Seg. – BRASIL/ MILÃO

Assistência da nossa equipe no aeroporto 

internacional de São Paulo, para embarque 

em voo com destino a Milão.

 

 Set. 12 – Ter. – MILÃO – Chegada a Milão, 

capital da rica região da Lombardia, repleta 

de esplendidas paisagens, lagos mágicos, 

das artes e de grandes centros comerciais. 

Recepção no aeroporto e traslado ao Hotel 

Starhotel Rosa ou similar. Restante do dia 

livre.

 

 Set. 13 – Qua. – MILÃO – O dia será 

inteiramente livre para explorar as incontáveis 

atrações desta bela cidade fundada pelos 

Viagem encantadora conhecendo as belezas naturais e artísticas da lombardia, de graciosos vilarejos 
às margens dos mais belos lagos, e o charme e requinte de cidades renascentistas, com vasto patrimônio histórico e artístico. roteiro 
especialmente elaborado para vivenciar experiências inesquecíveis.  

romanos em 220 a.C., são tantos lugares, 

tanta arte, riquezas arquitetônicas e 

históricas milenares, que não há uma 

fórmula melhor do que caminhar pelas 

pequenas ruas e encruzilhadas de Milão. 

Uma boa dica é passear pelas elegantes ruas 

do quadrilátero da moda ou a sofisticada 

galeria Vittorio Emmanuele, com seus pisos 

de mármores, vitrais, cafés e restaurantes, 

além de seu requintado comércio. Nosso guia 

acompanhante estará orientando.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 Set. 14 – Qui. – MILÃO/ LAGO DE 

COMO/ TREMEZZO – Manhã livre. Em 

horário apropriado saída em direção ao Lago 

Tremezzo



de Como. Em nosso trajeto, apreciaremos as 

lindas paisagens que contornam esse belo 

lago, cujas margens de águas cristalinas, se 

espalham entre verdes vales e refletem toda 

sua beleza. À continuação de nossa viagem 

margeando esta autêntica obra de arte da 

natureza, chegaremos ao Grand Hotel 

Tremezzo ou similar.  Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 Set. 15 – Sex. – TREMEZZO – Divinamente 

situado sobre a orla do lago, há anos este 

encantador hotel cativa com seu charme e 

hospitalidade. Dia livre. Deixe-se seduzir pela 

atmosfera relaxante que emana de suas belas 

paisagens. Sugerimos um passeio em barco 

até Bellagio, conhecida desde a antiguidade 

pelo seu clima e vistas maravilhosas. É 

realmente encantadora com suas ruazinhas 

estreitas, suas lojinhas tipicamente italianas 

e restaurantes deliciosos. Devido sua 

localização, possui vistas deslumbrantes de 

vários ângulos do lago.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 Set. 16 – Sáb. – TREMEZZO/ COMO/ 

TREMEZZO – Partiremos em barco tipo 

lancha para um belíssimo passeio ao longo do 

lado mais glamouroso do lago. Contemplando 

as esplêndidas paisagens de colinas e 

elegantes residências que refletem todo o 

fascínio que o lago exerce, chegaremos a 

Como. Tempo livre à disposição para desfrutar 

de seu charmoso centro histórico que abriga 

a elegante Piazza Cavour e o belo Duomo do 

século 14. Seu típico comércio e os charmosos 

cafés e restaurantes, é um convite ao deleite. 

Após, em um curto percurso em ônibus, 

retornaremos para nosso hotel em Tremezzo.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 Set. 17 – Dom. – TREMEZZO/ BERGAMO/ 

FRANCIACORTA/ GARDONE RIVIERA

Atravessaremos o lago até Varenna, e 

seguiremos em direção ao belo Lago di 

Garda. Em nosso trajeto visitaremos Bérgamo, 

situada em uma colina a 600 m do nível 

do mar. Dividida em duas, Cidade Baixa 

e a Cidade Alta, oferece visuais incríveis. 

Seus edifícios são verdadeiros tesouros da 

Detalhes que fazem a diferença

Acompanhamento de guia brasileiro
desde o 1º até o 13º dia no 
desembarque no Brasil.

Voos internacionais incluídos.

Hospedagem em hotéis de categoria 
primeira superior e luxo conforme 
descrito no programa.

Serviço de maleteiros na chegada e 
saída em todos os hotéis (1 mala por 
pessoa).

10 cafés da manhã tipo buffet + 2 
refeições ao longo do roteiro.

Assistência de guia local em 
idioma português ou espanhol 
durante as visitas e passeios 
previstos.

Atrações:
• A capital da moda e das finanças  
   italiana, a incrível Milão.
• Tremezzo, às margens do  
   glamouroso Lago de Como.
• Toda a beleza de Bergamo,  
   e seus tesouros arquitetônicos  
   renascentistas e Franciacorta,  
   terra de verdes e férteis colinas,  
   que produzem elegantes e  
   emblemáticos vinhos.
• O cintilante Lago de Garda,  
   envolto por suas vilas de rara  
   beleza como Gardone Riviera,  
   Sirmione, Malcesine e Limone.
• A histórica Verona, e a região  
   demarcada dos vinhos de  
   Valpolicella.

Ingressos Incluídos:
• Degustações de vinhos em 
Franciacorta e Valpolicella.

Cobertura Trip Protector Braztoa + 
Cartão de Seguro April.
Por favor, consulte a cobertura e 
benefícios da April.



arquitetura do renascimento. Após almoço 

em restaurante tradicional, continuaremos 

pela região de Franciacorta, terra de verdes 

e férteis colinas, que produzem os elegantes 

vinhos espumantes da Itália. Vamos degustar 

esta nobre bebida em seu lugar de origem 

e a seguir, prosseguiremos para Gardone 

Riviera, na lindíssima região do Lago de Garda 

para hospedagem no Grand Hotel Fasano 

ou similar. Este histórico hotel, é uma janela 

aberta sobre o lago, oferecendo harmonia, 

relaxamento e beleza infinita.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 Set. 18 – Seg. – GARDONE RIVIERA/ 

SIRMIONE/ GARDONE RIVIERA – Garda, 

é o maior e mais mediterrânico dos lagos 

alpinos da Itália, com vilas e pequenas cidades 

esculpidas em suas margens, cada uma com 

beleza e luz natural distinta. Hoje, sairemos 

em um admirável passeio de barco até a 

bela península de Sirmione. Sirmione possui 

uma fascinante história contada por castelos 

e ruínas de antigas vilas romanas. Muito 

conhecida por suas termas, cujas águas são 

ricas em minerais e usadas para tratamentos 

de saúde. Tempo livre neste charmoso 

balneário que oferece restaurantes deliciosos, 

gelaterias e paisagens maravilhosas. Um 

sonho! Após, em curta viagem em ônibus, 

retornaremos ao hotel.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 Set. 19 – Ter. - GARDONE RIVIERA  

Na época dos antigos romanos o lago 

era um destino de luxo durante o verão, 

principalmente das famílias ricas de Verona. 

Atualmente o cintilante e sereno lago 

conquista a todos com seus charmosos e 

acolhedores vilarejos. Para seu dia livre hoje, 

sugerimos um passeio em barco conhecendo 

duas joias encravadas às suas margens. 

A imponente Malcesine, situada em um 

promontório no sopé do Monte Baldo e 

cercada pela fortaleza Scala, descrita por 

Goethe em um de seus contos. Limone, 

uma antiga vila de pescadores, com suas 

construções grudadas na montanha, 

formando um cenário bucólico e arrebatador.    

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 Set. 20 – Qua. – GARDONE RIVIERA/ 

VERONA – O Lago de Garda, que sempre 

teve importância estratégica para os 

Romanos, também é uma rota de muitos 

sabores. Em nosso percurso em direção a 

Verona, apreciaremos bucólicas paisagens de 

vinhedos. A região é conhecida pela produção 

dos saborosos vinhos Valpolicella, por sua rica 

cultura e gastronomia. Conheceremos uma 

típica vinícola e após almoço em restaurante 

local, prosseguimento para Verona. Chegada 

e hospedagem no Hotel Due Torri ou similar 

Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 Set. 21 – Qui. – VERONA – A 

característica mais marcante de Verona é sua 

harmoniosa mescla do antigo com o novo. 

Em nosso city tour passearemos por suas ruas 

admirando sua estrutura urbana e arquitetura 

desenvolvidas ao longo de mais de dois mil 

anos de história. Esta charmosa cidade é 

muito do que apenas um cenário de estória 

romântica, entre outros destaques veremos: 

a Arena, um imenso anfiteatro que antes 

Sirmione



        Informações IMPORTANTES

PARTE AÉREA PREVISTA:
Cia. Aérea: LATAM outras 
congêneres.
Inscreva–se no plano de milhagens.
1. São Paulo/ Milão
2. Milão/ São Paulo

GARANTA A SUA RESERVA  
SEM DESGASTES:
Solicite sua reserva com a maior 
antecedência possível e garanta seu 
lugar no grupo.
A ordem das visitas programadas 
poderá sofrer alterações, a 
fim de propiciar um melhor 
aproveitamento da viagem. 
Consulte seu guia acompanhante 
sobre possibilidades de passeios 
opcionais no seu tempo livre.

DOCUMENTAÇÃO:
VISTOS (PARA PORTADORES  
DE PASSAPORTE BRASILEIRO): 
Nenhum.
Passaporte Brasileiro: Validade 
mínima de 6 meses e mínimo de três 
páginas em branco para os carimbos 
de controle de imigração.
 
VACINAS: Recomendamos sempre 
manter seu Certificado Internacional 
contra Febre Amarela em dia pois, 
por causa dos casos recentes no 
Brasil, qualquer país poderá passar 
a exigir a sua apresentação sem 
aviso prévio.

Vide as Condições Gerais e Específicas, 
Consulte-nos.

PREÇOS E DATAS  
DE SAÍDAS ATUALIZADOS:
Por favor, consulte tabela específica 
ou www.queensberry.com.br

era palco para lutas de gladiadores, e hoje 

se transformou em um local para grandes 

apresentações musicais, como concertos e 

óperas; o famoso balcão de Julieta, eternizado 

pelo romance de Shakespeare e a Piazza 

delle Erbe, que inicialmente era o “Forum 

Romano”, depois durante a Idade Média, 

passou a ser mercado de ervas e temperos, 

e atualmente em seu entorno estão muitos 

restaurantes e lojas. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 Set. 22 – Sex. – VERONA/ MILÃO/ BRASIL 

Manhã livre. Após vivenciar experiências únicas 

neste circuito de elegância e charme, será a 

hora de despedir-se. Em horário apropriado, 

traslado ao aeroporto internacional de Milão 

para embarque em voo de regresso ao Brasil.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 13º – Sáb. –  BRASIL – Chegada ao 

Aeroporto Internacional de São Paulo.

Até uma próxima viagem!

Verona


