ESPANHA, SUL DA FRANÇA
E ITÁLIA

14 dias

na Europa

Visitando:

Saída 02

de outubro

Barcelona, Madri, Nice, Veneza, Florença, Roma e muito mais!
10/10 - VENEZA

ROTEIRO:
02/10 - MACEIÓ | MADRI

Saída de Maceió ou Recife com destino a Madri.

03/10 - MADRI

Chegada em Madri e resto do dia livre para desfrutar
da bela capital, visitar a Plaza Mayor e muito mais!

04/10 - MADRI

Saída para visita panorâmica em Madri com guia local
para conhecer as Praças dos Cibeles, da Espanha e
de Netuno; a Puerta del Sol, a Gran Vía, a Calle Mayor,
a Praça de Toros de las Ventas, a Calle Alcalá, o
passeio del Prado e o passeio de la Castellana. Tarde
livre ou excursão opcional para a cidade de Toledo,
com visita panorâmica completa caminhando por suas
ruas medievais e sua Catedral Gótica do século XIII. À
noite, se desejar, você pode participar opcionalmente
de um show de ﬂamenco, para conhecer as raízes
musicais da Espanha.

05/10 - MADRI | ZARAGOZA |
BARCELONA

Passeio panorâmico de barco pela Lagoa de Veneza,
passando pelas ilhas mais famosas do arquipélago,
para chegar no coração de Veneza, onde veremos a
cúpula de Santa Maria de la Salud, o majestoso
exterior do Palácio dos Doges e da Piazzetta, local de
acesso à Praça de San Marco e resto do dia livre. Se
desejar, pode fazer uma excursão opcional com
passeio romântico de gôndola pelos canais
venezianos e conhecer o interior da Basílica de San
Marco ou, se desejar, poderá passear com nosso guia
local pelo chamado "a Veneza escondida",
conhecendo os cantos mais pitorescos da cidade.

11/10 - VENEZA | PÁDUA | PISA |
FLORENÇA

Partida para Pádua para ver a Basílica de San Antonio,
construída entre o séc. XIII e XIV, obra maravilhosa da
arte gótica italiana. Depois iremos para a região de
Emilia-Romagna, para chegar a Pisa. Tempo livre para
visitar a Plaza de los Milagros, a Torre Inclinada e a
Catedral. Continuação para Florença, capital da
Toscana.

14/10 - ROMA (opcional Pompeya,
Nápoles, Capri)

Dia livre para conhecer a cidade. Se desejar, você
pode fazer uma excursão opcional para a Campânia,
visitando Pompéia, breve descrição de Nápoles,
capital da região, e vamos navegar para a ilha de
Capri, um ponto de encontro da alta sociedade, com
Marina Grande, as falésias e as grutas.

15/10 - ROMA

Dia livre. Visita opcional aos Museus do Vaticano, a
Basílica de São Pedro e a Capela Sistina. Tarde livre ou
visita opcional com nosso guia local para conhecer os
momentos mais importantes da "Cidade Eterna",
visitando o interior do Coliseu e, em seguida, um tour
da Roma barroca, visitando a Piazza Navona com a
Fonte dos Quatro Rios e a Fontana di Trevi.

16/10 - ROMA | MACEIÓ

Saída para o aeroporto com destino à Maceió.

12/10 - FLORENÇA

Partida para Zaragoza, capital da Comunidade
Autónoma de Aragão e localizada às margens do rio
Ebro, um dos mais importantes da Espanha. Tempo
livre para visitar a Basílica de Nossa Senhora do Pilar,
padroeira da Hispanidad. Continuação para Barcelona
com resto do dia livre.

06/10 - BARCELONA

Visita panorâmica: as Ramblas, o porto, a Sagrada
Família, Montjuic, onde a maioria dos Jogos Olímpicos
de 1992 foram celebrados, e muito mais! Resto do dia
livre.

07/10 - BARCELONA | MONTPELLIER | NICE
Saída para Montpellier com tempo livre para visitar a
cidade. Continuação para Nice.

Visita panorâmica: Duomo de Santa Maria del Fiore, a
torre do sino, o Batistério, a Ponte Vecchio, a Praça
Signoria com o Palazzo Vecchio e suas estátuas e
fontes de grande riqueza artística e muito mais! Resto
do dia livre para conhcecer a cidade e se desejar,
pode fazer uma visita opcional aos museus ﬂorentinos:
o "David" e as Capelas Medicinais, obras-primas de
Michelangelo.

ACRESCENTE:
Opcional para

Paris ou Lisboa
Lisboa

13/10 - FLORENÇA | ASSIS | ROMA

Partida para Assis. Tempo livre para visitar a Basílica.
Continuamos para Roma. Visita panorâmica com guia
local que apresentará a história da Cidade Eterna.
Passaremos pelas margens do Tibre, a Avenida dos
Fóruns, a praça de Veneza, Coliseu, o Circo Máximo e
a Colina do Capitólio. Também conheceremos o
"Moisés" de Michelangelo.

Paris

08/10 - NICE
Dia livre. Possibilidade de realizar uma visita opcional à
Cannes e Saint Tropez, cidades de verão da alta
sociedade francesa.

09/10 - NICE | MÔNACO | VENEZA
Partida para o Principado de Mônaco, onde
visitaremos Monte Carlo, com tempo livre para visitar
seu cassino ou tomar uma bebida no Café de Paris.
Você pode caminhar até a praça do palácio da família
Grimaldi com vistas esplêndidas da baía. Depois
seguimos para Veneza.

*INCLUÍ:
13 noites em hotel categoria turística com
café da manhã;
Ônibus para todo trajeto descrito;
WiFi gratuito no ônibus;
Visitas panorâmicas com guias locais em
Madri, Barcelona, Veneza, Florença e Roma;
Guia acompanhante em português.

*Pacote terrestre:
(valor por pessoa
em quarto duplo)

1.988,00 EUR*

*Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio. Condições de pagamento com nossos agentes na System Tours. Viagem só
será realizada com mínimo de 20 passageiros. Passagem aérea não incluída.

Rua Deputado José Lages, 478, Ponta Verde, Maceió - Alagoas
82 99981-1607 | 82 3214-3090 | contato@systemtours.com.br
www.systemtours.com.br

