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* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida. 

*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

JULHO / SETEMBRO  VIAGEM EM GRUPO

DIA 1  ›  Lisboa ou Porto  ›  Zurique  ›  
Lucerne   55 Kms

DIA 2  ›  Lucerne  ›  Lugano (Lago Lugano)  ›  
Locarno   220 Kms 

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida 
para assistência nas formalidades de embarque. Partida 
em voo regular com destino a Zurique, via Lisboa. Chegada 
e desembarque. Transporte para visita ao centro da cidade 
de Zurique, considerada uma das cidades com melhor 
qualidade de vida do mundo e é o maior centro financeiro 
da Suíça. Destaque para a Estação Central de Zurique, a 
Grossmünster, catedral protestante de estilo românico, a 
Igreja Fraumünster, a famosa rua comercial Bahnhofstrasse, 
onde se encontram lojas de renome mundial, e ainda a Ópera 
de Zurique. Continuação para Lucerne. Jantar. Alojamento no 
Hotel Beau-Rivage  ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Durante a manhã, visita pela 
pitoresca cidade de Lucerne visita acompanhada pelo guia 
local, com destaque para a Kapellbrücke, famosa ponte de 
madeira e um dos símbolos da cidade, o Löwendenkmal 
(Monumento do Leão) construído para homenagear os 
soldados suíços que desapareceram durante a Revolução 
Francesa, o Grande Casino e ainda a praça Schwanenplatz, 
repleta de lojas típicas de relógios e chocolates suíços. 
Almoço tradicional onde iremos provar a famosa Raclette, 
prato típico adaptado da técnica artesanal de derreter queijo 
em forno de lenha. Saída em direção à charmosa cidade 
de Lugano, situada numa baía do lago homónimo junto à 

DIA 3  ›  Locarno  ›  Stresa (Lago Maggiore)  
›  Ilhas Borromeo  ›  Varese  120 Kms 

DIA 4  ›  Varese  ›  Lago Como  ›  Bellagio  ›  
Varenna  ›  Bréscia   190 Kms 

DIA 5  ›  Bréscia  ›  Sirmione (Lago Di Garda)  
›  Bérgamo  ›  Milão   200 Kms 

DIA 6  ›  Milão  ›  Lisboa ou Porto

Pequeno-almoço no hotel. Partida para Stresa, antiga aldeia 
piscatória nas margens do Lago Maggiore em território 
italiano. Embarque no ferry para visita a uma das Ilhas do 
arquipélago Borromeo, a Isola Bella, um verdadeiro tesouro 
natural. Almoço. Passeio por um dos lugares mais mágicos 
de Itália, onde a exuberância dos jardins floridos contrasta 
com a arquitetura barroca e as águas límpidas do Lago 
Maggiore. Visita ao Palácio Borromeo, construído pela família 
Borromeo, destaca-se pela decoração opulenta dos seus 
luxuosos salões e extravagantes corredores. De regresso a 
Stresa, seguiremos viagem para Varese. Jantar. Alojamento 
no UnaHotel Varese  ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Partida para Como na região 
da Lombardia, local de grande inspiração para artistas e 
escritores e palco de famosos filmes de Hollywood. Destaque 
para o pitoresco centro histórico, onde encontraremos a 
Porta Torre, parte da antiga muralha que defendia a cidade, 
passagem pela Basílica de São Fidélis e visita à imponente 
Catedral de Como, até chegarmos à Praça Cavour. Travessia de 
barco até Varenna com uma breve paragem na encantadora 
vila de Bellagio, conhecida pelas suas belas paisagens cheias 
de cor e pelas ruelas íngremes de traços medievais. Chegada 
a Varenna, antiga vila piscatória nas margens do Lago Como. 
Almoço. Tempo livre para explorar e desfrutar da atmosfera 
tranquila de uma das vilas mais pitorescas do Lago Como. 
Em hora a combinar localmente, prosseguimos até Brescia. 
Jantar. Alojamento no Hotel Ambasciatori Brescia  ou 
similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Partida em direção a Sirmione, 
fantástica e encantadora vila situada nas margens do Lago di 
Garda. Visita a pé onde iremos conhecer o Castelo Scaligero 
e a Igreja de Santa Maria Maior (visitas exteriores), e apreciar 
a vista privilegiada sobre o Lago di Garda. Almoço. No início 
da tarde, seguimos viagem até Bérgamo. Subida no funicular 
que liga a “Città Bassa” (cidade baixa) à “Città Alta” (cidade 
alta), há cerca de 120 anos. Visita a pé pelo centro de traços 
medievais, rodeado de imponentes muralhas e entrada na 
majestosa Basílica de Santa Maria Maior. Destaque ainda 
para a Catedral de Bérgamo, a Praça Mercato delle Scarpe e a 
Praça da Catedral. Tempo livre para aprecia a deslumbrante 
vista que a cidade alta proporciona. Continuação para Milão. 
Jantar. Alojamento no Radisson Blu Hotel Milan  ou 
similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Visita panorâmica pela capital 
cosmopolita da moda italiana. Destaque para a imponente 
Catedral de Milão, as galerias Victorino Emanuelle e o Teatro 
Alla Scala, um dos espaços mais famosos de ópera do mundo. 
Tempo livre para atividades de caráter pessoal. Em horário a 
indicar localmente, transfer para o aeroporto de Milão para 
embarque no voo regular com destino ao Porto, via Lisboa. 
Chegada, fim da viagem e dos nossos serviços.

fronteira italiana. Breve passeio pelo centro histórico onde 
poderemos desfrutar do “dolce far niente”. Continuação 
para Locarno, comuna suíça do Cantão de Ticino. Tempo para 
um agradável passeio pela Piazza Grande, mundialmente 
conhecida pelo festival de cinema. Jantar. Alojamento no H4 
Hotel Arcadia Locarno  ou similar. 

Partidas de 
Lisboa ou Porto
6 dias › 5 noites de alojamento
de 25 a 30 de Julho ou
de 12 a 17 de Setembro*
* Partida apenas do Porto

PREÇO INCLUI:

PREÇO NÃO INCLUI:

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos 
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem 
até 23 kg e com a duração aproximada de: 
• Porto (00h55) – Lisboa (02h45) – Zurique
• Milão (02h25) – Lisboa (00h55) – Porto
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no 
valor de 55€ **; 
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com 
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante 
todo o programa de viagem; 
› Guias locais de língua portuguesa em Isola Bella, 
Bergamo e Milão;
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis 
mencionados ou similares;
› Refeições: 4 almoços e 5 jantares;
› Entrada no Palácio Borromeo na Ilha Isola Bella, 
Catedral de Como e Basílica de Santa Maria Maior 
em Bérgamo; 
› Travessias de barco para os percursos: Stresa – 
Isola Bella – Stresa e Como – Bellagio – Varenna;
› Funicular em Bérgamo;
› Serviço de rádio-guias durante todas as visitas e 
de acordo com o itinerário;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não 
mencionados como incluídos.

›
REFEIÇÕESVISITAS

03 09

Suíça &
Lagos

Italianos
Explore todos os encantos que as típicas villas e os palácios 

renascentistas têm para oferecer ao fundirem-se com as águas 
cristalinas dos magníficos lagos. Desfrute de uma atmosfera 
glamorosa que apela ao romance, à essência e à inspiração.  

1. VARENNA, MARGEM DO COMO

2. SIRMIONE, ITÁLIA 3. ISOLA BELA, LAGO MAGGIORE
DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de 
Identidade ou Passaporte válido.

NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de 
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo 
com os prazos estipulados nas Condições Gerais. 

PREÇO POR PESSOA EM:

Duplo

Single

Crianças *

   1.420€

   1.710€

   1.065€

Suplemento de partida do Porto  25€


