
 

ITÁLIA – Turim, Milão, Bérgamo e Lago Maggiore  

30 maio a 8 junho 2016 

Especial Grupo SPM 

1º Dia – Funchal / Lisboa / Milão / Turim – 30 de maio 2016  
Comparê ncia no aêroporto 120 minutos antês da partida. Formalidadês dê êmbarquê ê partida a s 09h30 êm avia o da Tap 
Portugal – voo TP 1680, com dêstino a Lisboa. Chêgada a s 11h05. Continuaça o da viagêm a s 13h50, êm avia o da mêsma 
companhia – voo TP 804 rumo a Mila o. Chêgada ao aêroporto dê Malpênsa a s 17h25. Rêcêça o pêlos nossos rêprê-
sêntantês locais ê transportê privativo para o Hotêl Bêst Wêstêrn Plus Gênova 3* ou similar, êm Turim. Instalaça o. Jantar 
êm rêstaurantê local situado a curta dista ncia do hotêl. Alojamênto.  
 
2º Dia – Turim – 31 de maio 2016  

Pêquêno-almoço no hotêl. Saí da do hotêl acompanhada dê guia local para visitar o Pala cio 
Rêal (êntrada incluí da), rêsidê ncia da famí lia dê Saboia êntrê 1660 ê 1861. A êlêgantê fa-
chada do sê culo XVII ê a sua rica dêcoraça o intêrior, rêflêtêm o luxo na histo ria da Casa dê 
Saboia. Continuaça o para a Catêdral - êdifí cio dê finais do sê c. XV quê albêrga o famoso 
Suda rio dê Turim, lênçol êm quê supostamêntê foi êmbrulhado o corpo dê Cristo apo s a 
crucificaça o. Dê tardê, prossêguimênto para o Musêu Egí cio (êntrada incluí da) para visita 
do mêsmo. Continuaça o para o Têatro Romano ê Portas Palatinas. Rêgrêsso ao hotêl. Jan-
tar êm rêstaurantê local situado a curta dista ncia do hotêl. Alojamênto.  
 

3º Dia – Turim – 01 de junho 2016  
Pêquêno-almoço no hotêl. Saí da acompanhada dê guia local para a visita da Molê Antonêlliana (êntrada incluí da) - sí mbo-
lo da cidadê ê na altura da sua construça o (sê c. XIX) êra torrê mais alta do mundo . Hojê êm dia, ê  sêdê do Musêu do Cinê-
ma ê mêlhor miradouro da cidadê (subida no êlêvador incluí da). Continuaça o para o Pallazo Madama (êntrada incluí da). 
Rêstantê têmpo dêdicado a  visita ao Borgo Mêdiêvalê (êntrada incluí da). Rêgrêsso ao hotêl. Jantar êm rêstaurantê local 
situado a curta dista ncia do hotêl. Alojamênto. 
 
4º Dia – Turim / Pavia / Milão – 02 de junho 2016  
Pêquêno-almoço no hotêl. Saí da rumo a Pa via. Chêgada sêguida dê visita panora mica oriêntada por guia local, com dêsta-
quê para a Catêdral, Piazza dêlla Victoria com a Torrê Cí vica, Pontê Cobêrta ê Cêrtosa. Durantê a tardê, prossêguimênto 
para Mila o. Chêgada ê instalaça o no Hotêl Ibis Milano Cêntro 3* ou similar. Jantar ê alojamênto no hotêl.  
 
5º Dia – Milão – 03 de junho 2016  
Pêquêno-almoço no hotêl. Visita dê dia intêiro oriêntada por guia local a Mila o, o mai-
or cêntro financêiro do paí s. Dêstaquê para a “Duomo” (êntrada incluí da) - a maior 
Catêdral go tica dê Ita lia, a Galêria Vittorio Emanuêlê “il salotto” considêrada a sala dê 
visitas milanêsa, com os sêus cafê s ê êlêgantês lojas, a Casa dêl Manzoni ê o Têatro La 
Scala. Dê tardê, visita a  Pinacotêca Ambrosiana (êntrada incluí da) ê ao Pala cio Rêal 
(entrada incluí da). Regresso ao hotel para jantar ê alojamênto.  
 
6º Dia – Milão / Bérgamo / Milão – 04 de junho 2016  
Pêquêno-almoço no hotêl. Saí da para visita dê dia intêiro oriêntada por guia local a Bê rgamo - cidadê mêdiêval rênascên-
tista. Fundada numa colina por um acordo muito antigo na idadê proto-histo rica, a partê mais antiga da cidadê êstabêlêcê
-sê no alto do morro, ênquanto o cêntro modêrno foi dêsênvolvido na planí ciê. Subida dê Funicular (bilhêtê incluí do) pa-
ra a partê alta para visitar a Piazza Vêcchia, o Palazzo dêl Comunê, o Palazzo dêlla Ragionê ê a Rocca quê proporciona 
bêlas vistas sobrê a partê alta da cidadê. Prossêguimênto para a Igrêja Santa Maria dêlla Graziê (êntrada incluí da) ê Têa-
tro Donizêtti. Dê tardê, visita da Acadêmia Carrara (êntrada incluí da) para admirar as obras dê Ticiano, bêllini, Botticêlli,  
êntrê outros ê continuaça o das visitas na partê baixa da cidadê. Rêgrêsso ao hotêl êm Mila o para jantar ê alojamênto.  
 
7º Dia – Milão - 05 de junho 2016  
Pêquêno-almoço no hotêl. Visita dê dia intêiro oriêntada por guia local a Mila o. Dêstacamos: Santa Maria dêllê Graziê, 
Santo Ambrosio ê Igrêja San Lorênzo Maggiori. Dê tardê, visita a  Pinacotêca Brêra (êntrada incluí da). Rêgrêsso ao hotêl 
para jantar ê alojamênto. 

Itinerário preliminar: 



8º Dia – Milão / Lago Maggiore / Milão - 06 de junho 2016  
Pêquêno-almoço no hotêl. Saí da êm dirêça o a Strêsa situada nas margêns do Lago Maggi-
orê ê êmbarquê rumo a  Ilha Bêlla: visita ao Pala cio Borromêo (êntrada incluí da) com os 
sêus fanta sticos jardins êm dêgraus. Continuaça o para a Ilha Madrê com a sua Villa do 
sê c. XIII ondê podêrêmos admirar um jardim com pavo ês ê plantas raras para alê m dê 
aza lêas, rododêndros, camê lias ê magno lias. Prossêguimênto para a Ilha Piscatori. Ao 
final da tardê, rêgrêsso ao hotêl êm Mila o para jantar ê alojamênto.  
 

9º Dia – Milão - 07 de junho 2016  
Pêquêno-almoço no hotêl. Saí da para visita ao Castêllo Sforzêsco (êntrada incluí da) - fortalê-
za construí da pêlos Visconti êm1368, ê mais tardê rêconstruí da pêla dinastia Sforza, dando 
origêm a uma das rêsidê ncias rênascêntistas mais êlêgantês da Europa. Visita a  Pinacotêca 
do Castêlo ê ao Musêu dê Artê Antiga ondê sê êncontra a Pietá dê Michêllangêlo. Continua-
ça o para visita do Parquê Sêmpionê – Jardim dê êstilo inglê s com 47 hêctarês concêbido por 
Emilio Alêmagna êm 1893. Rêgrêsso ao hotêl para jantar ê alojamênto.  
 
10º Dia – Milão / Lisboa / Funchal – 08 de junho 2016  
Pêquêno-almoço no hotêl. Têmpo livrê para atividadês dê cara têr pêssoal. Em hora a dêtêrminar, transportê privativo 
para o aêroporto dê Malpênsa. Formalidadês dê êmbarquê ê partida a s 18h15 êm avia o da Tap Portugal – voo TP 809, 
com dêstino a Lisboa. Chêgada ao aêroporto da Portêla a s 20h00. Formalidadês êm tra nsito ê continuaça o ada viagêm êm 
avia o da mêsma companhia a s 21h10, rumo ao Funchal. Chêgada a s 22h55.  

Fim da viagem 

PREÇO POR PESSOA: (mínimo de 35 participantes) 
 Em quarto duplo: ………………………………………………………………………………………………...…………............ €  1.650,00 
 Suplêmênto para quarto individual ………………………………………………………………...…………………......... €     348,00 
 
 Modo de Pagamento: 
  1ª prestaça o: ate  fim de janeiro - 500,00 euros 
  2ª prestaça o: ate  fim de fevereiro - 250,00 euros 
  3ª prestaça o: ate  fim de março - 250,00 euros 
  4ª prestaça o: ate  fim de abril - 250,00 euros 
  Pagamênto do valor rêstantê: êm maio (quando forem levantar a passagem) 
 
INCLUINDO:  

 Passagêm aê rêa êm classê êcono mica, nos pêrcursos mêncionados;  
 Franquia dê 1 pêça dê bagagêm com pêso ma ximo dê 23 kg;  
 Viagêm êm autopullman dê turismo, no pêrcurso mêncionado;  
 Dêspêsas dê motorista ê portagêns dê autoêstrada;  
 3 noites de estadia em Turim no hotel mencionado ou similar, em quartos duplos standard com banho privativo 

êm rêgimê dê alojamênto ê pêquêno-almoço  
 3 jantares servidos em restaurante local localizado a curta dista ncia a pe  do hotel em Turim;  
 6 noites de estadia em Mila o no hotel mencionado ou similar, em quartos duplos standard com banho privativo e 

êm rêgimê dê Mêia Pênsa o (jantar);  
 Visitas êm Turim, Pavia, Mila o, Bê rgamo ê Lago Maggiorê, acompanhadas dê guias locais dê lí ngua êspanhola ou 

portuguêsa;  
 Entradas mêncionadas no itinêra rio;  
 Taxas hotêlêiras, dê sêrviço ê IVA;  
 Acompanhamênto durantê toda a viagêm por Rêprêsêntantê dê Viagêns Abrêu;  
 Sêguro Multiviagêns no valor dê € 30.000,00.  

 
EXCLUINDO: 

 Almoços, bêbidas a s rêfêiço ês do programa, têlêfonêmas, gratificaço ês, lavagêns dê roupa ê dêmais êxtras dê cara -
têr pêssoal;  

 Tudo o quê na o êstivêr dêvidamêntê êspêcificado como incluí do no programa.  
 
OUTRAS INFORMAÇÕES: 

 O Programa êsta  sujêito a s Condiço ês Gêrais das viagêns Abrêu S.A.  
 Todos os valorês dêvêra o sêr rêconfirmados, no momênto da êfêtivaça o rêal da rêsêrva.  
 Obrigatoriêdadê dos passagêiros viajarêm com carta o dê cidada o ou bilhêtê dê idênti-

dadê va lido aquando da viagêm. 

Pagamento e outras informações: 


