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4 02
FEVEREIRO  VIAGEM EM GRUPO

DIA 1  ›  Lisboa ou Porto  ›  Veneza  ›  
Veneza Mestre

DIA 2  ›  Carnaval de Veneza

DIA 3  ›  Veneza Mestre  ›  Pádua  ›  Verona  
119 Kms 

DIA 4  ›  Verona  ›  Milão  ›  Lisboa ou Porto  
168 Kms 

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida 
para assistência nas formalidades de embarque. Partida 
em voo regular com destino a Veneza, via Lisboa. Chegada 
e desembarque. Transporte até ao porto de Tronchetto 
para embarque no vaporetto que nos levará até ao centro 
da cidade de Veneza, capital da região de Véneto, famosa 
pelas gôndolas e pela beleza das suas pontes ao longo de 
uma extensa rede de canais. Inicio da visita pela Praça de São 
Marcos, designada como “O Salão mais Bonito da Europa” e 
onde estão reunidos alguns dos edifícios mais emblemáticos 
da cidade. Visita interior à Basílica de São Marcos e ao Palácio 
Ducal com a famosa Ponte dos Suspiros. Passagem por uma 
das pontes mais antigas de Veneza, a Ponte de Rialto. Tempo 
ainda para visitarmos uma fábrica de vidro e assistir a uma 
demonstração da técnica de sopro de vidro. Regresso a 
Veneza - Mestre. Jantar. Alojamento no Hotel Crowne Plaza 
Venice East  ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Saída para o centro de Veneza 
em vaporetto. Dia livre para render-se à magia do célebre 
Carnaval de Veneza, originário na Idade Média com o 
propósito de misturar a nobreza e o povo numa única festa, 
ocultando o rosto e a identidade através do uso das famosas 
máscaras. Em horário a definir localmente, transfer de 
regresso a Veneza - Mestre. Jantar.  Alojamento.

Pequeno-almoço no hotel. Partida em direção a Pádua para 
visita à Basílica de Santo António de Pádua onde podemos 
apreciar as suas cúpulas bizantinas e o túmulo do padroeiro 
da cidade. Prosseguimos até Verona, a cidade de “Romeu 
e Julieta”. Almoço. Visita com guia local pelo agradável 
centro histórico de Verona, classificado como Património 
Mundial da UNESCO.  Destaque para a Catedral, a Arena de 
Verona, terminada no ano 30 e considerada o terceiro maior 
anfiteatro romano, e ainda a famosa Casa de Julieta. Jantar.  
Alojamento no Best Western Verona Hotel Firenze  ou 
similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Partida em direção a Milão para 
uma breve 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.

COM PÁDUA E VERONA

Carnaval 
Veneziano

Renda-se à magia do célebre Carnaval de Veneza e aproveite para 
passear pelas ruas estreitas da capital de Véneto, apreciando o ambiente 

extraordinário tão característico desta época. 

1. BASILICA DE SÃO MARCOS, VENEZA

2. VARANDA DE ROMEU E JULIETA, VERONA 3. CANAIS DE VENEZA 4. DISFARCE CARNAVALESCO, VENEZA

Partidas de 
Lisboa ou Porto
4 dias › 3 noites de alojamento
de 14 a 17 de Fevereiro

PREÇO POR PESSOA EM:

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 duração aproximada de:
• Porto (00h55) - Lisboa (02h50) - Veneza
• Milão (02h35) - Lisboa (00h55) - Porto 
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança 
valor de 50€ (Partida Lisboa) **; 
› 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 Veneza e 
Verona;
› Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis 
mencionados ou similares;
› Refeições: 1 almoço e 3 jantares;
› Entradas na Basílica de São Marcos, Palácio Ducal, 
Fábrica produção de Vidro de Sopro e Basílica de 
Santo António de Pádua. 
› Bilhete de Vaporetto para 2 dias (Barcos de 
transporte público veneziano)
› Serviço de radio-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

04 04

Duplo

Single

Crianças *

   850€

   970€

   660€

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 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.

Suplemento de partida do Porto  25€


