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CIRCUITO
ITÁLIA
7 Dias / 6 Noites

Desde

Veneza (2DIAS)
+ Museu da Ferrari
+ Florença (2DIAS)
718€ + Roma (2DIAS)

Preço por pessoa

PÁG: 1 /2

Descritivo do Programa:

Valores para grupo mínimo de 45 participantes.

1º Dia - Lisboa / Veneza
Comparência no aeroporto Internacional de Lisboa, formalidades de embarque e partida. Chegada a
Veneza desembarque ida ao hotel. Jantar
2º Dia - Veneza
Dia livre em Veneza com transporte ida e volta de lido de Jesolo para Punta Sabioni e barco para
Veneza e regresso incluído.
3º Dia - Veneza / Modena Museu da Ferrari / Florença
Pequeno-almoço no hotel e transfer para Florença em autocarro. Almoço por conta dos estudantes
a caminho. Visita no Museu da Ferrari. Transfer para Florença. Check in e Jantar no Hotel.
4º Dia - Florença
Pequeno almoço no Hotel e partida para o centro de Florença. Dia livre para conhecer esta fantástica cidade, com atividades e visitas programadas. Almoço livre, jantar em Florença e ao fim da noite
regresso ao hotel.
5º Dia - Florença / Roma
Pequeno almoço no hotel, em hora a definir posteriormente partida para Roma. Continuação para o
Hotel , check in e jantar.
6º Dia – Roma
Pequeno-almoço no Hotel manhã e Tarde livre com possibilidade de visitas a programar pelos
Professores ao Vaticano. Jantar em restaurante em Trastevere, zona emblemática de Roma com
vários restaurantes bares junto do Rio. Noite livre
6º Dia – Roma / Lisboa
Pequeno-almoço no hotel, check out, ultimo dia livre para atividades de carater pessoal. Em hora a
combinar localmente transfer para o aeroporto, formalidades de embarque e partida. Chegada a
Lisboa
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Veneza (2DIAS)

+ Museu da Ferrari + Florença (2DIAS) + Roma (2DIAS)

PÁG: 2 /2

Inclui
• Voo directo Lisboa / Veneza Roma / Lisboa em voo regular da TAP classe turística

• 6 Noites de alojamento em hotéis 3 ou 4* em regime de meia pensão (metade dos jantares
serão em restaurantes típicos)
• Transfers in / out
• Circuito de Bus com todas as despesas pagas Aeroporto Veneza / Lido / Hotel em Lido de
Jesolo / Modena (Museu Ferrari) / Florença / Roma / aeroporto
• Transfer Lido de Jesolo / Punta Sabioni / Lido de Jesolo
• Vaporeto Punta Sabioni / Piazza San Marco / Punta Sabioni
• Entrada no Museu da Ferrari Modena
• Jantar em Roma Trastevere com espetáculo e bebidas incluídas
• Seguro de viagem
• Taxas de aeroporto segurança e combustível (sujeitas a alterações legais por parte da
companhia)

Não Inclui
• Outras despesas que não venham devidamente especificadas

Distâncias aproximadas entre cidades:
Veneza / Modena – 220km
Modena / Florença – 140km
Florença / Roma– 320Km
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Se estás interessado neste destino, entra em contacto connosco para fazermos o programa à tua medida!
mailto:info@youngo.pt

tel:+351210436970

