
BÉRGAMO . LAGO D’ISEO . FRANCIACORTA . TRENTO . BOLZANO . MERANO 
DOLOMITAS . SIRMIONE . LAGO DE GARDA . MILÃO . CREMONA . MANTOVA

  SERVIÇOS INCLUÍDOS
Hospedagem: em hotéis  ✪ ✪ ✪ ✪, 
com café da manhã (bufê) e taxas
Alimentação: 10 refeições incluídas
Traslados: chegada e saída
Percurso terrestre: em ônibus de 
turismo
Guia: falando português e espanhol
Guias locais: em Bérgamo e Milão
Ingressos: Capela Colleoni, em 
Bérgamo | Palácio Ducale, em Mantova
Seguro internacional: Assist Card

  HOTÉIS PREVISTOS
Bérgamo
NH Bergamo ✪ ✪ ✪ ✪

Bolzano
Laurin ✪ ✪ ✪ ✪

Milão
Cristoforo Colombo ✪ ✪ ✪ ✪

O FAMOSO ESPUMANTE 
DE FRANCIACORTA E
SIRMIONE, ÀS MARGENS
DO LAGO DE GARDA

O CASTELO DO BUONCONSIGLIO, 
EM TRENTO, E A GALERIA VITTORIO 
EMANUELE II E O DUOMO, EM MILÃO

LOMBARDIA
Construções históricas, lagos com 
belas paisagens, uma estupenda cadeia 
de montanhas cercada de vales verdes 
e a mais cosmopolita cidade da Itália – 
que nunca sai de moda

TRENTINO-
ALTO 
ADIGE

  AÉREO E TERRESTRE 412 DIAS
Viagem programada*
03/agosto a 14/agosto (Tour EC 511)

  PREÇOS POR PESSOA 
Parte terrestre a partir de:
€ 2.970 (quarto duplo)**
€ 3.650 (quarto individual)**
Bérgamo-Milão (10 dias / 9 noites)

& 

1º dia, TERÇA-FEIRA 4 SÃO PAULO
Apresentação no aeroporto, assistência no embarque e 
viagem para Milão pela LATAM ou Alitalia (via Roma). 
Noite em voo.

2º dia, QUARTA-FEIRA 4 BÉRGAMO
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado ao hotel em 
Bérgamo. Tarde livre. Jantar com pratos e vinhos da região.

3º dia, QUINTA-FEIRA 4 BÉRGAMO
Passeio panorâmico pela cidade (com guia local).
O tour inclui a Città Alta, parte antiga de Bérgamo no alto 
de uma colina, onde estão duas praças comunicantes, 
del Duomo e Vecchia, e a Capela Colleoni. Almoço em 
restaurante tradicional com degustação da polenta típica 
desta região. Tarde livre.

4º dia, SEXTA-FEIRA 4 BÉRGAMO
Saída para o Lago d’Iseo, com breve parada para admirar 
o panorama dessa região. Em seguida, continuação do 
passeio até a zona vinícola de Franciacorta, famosa pelos 
seus espumantes. Almoço durante o percurso, com 
degustação de queijos locais. Retorno a Bérgamo no 
fim da tarde.

5º dia, SÁBADO 4 BÉRGAMO | BOLZANO
Viagem para Trento, a capital da região de Trentino-Alto 
Adige. Tempo livre para passear pelo centro da cidade 
e admirar o Castelo do Buonconsiglio, residência do 
episcopado durante a Idade Média. Almoço em restaurante 
típico e continuação da viagem até Bolzano. Jantar com 
pratos e vinhos da região.

6º dia, DOMINGO 4 BOLZANO
Passeio a pé pelo centro de Bolzano, construída em 
estilo alemão e influenciada por quatro séculos de 
domínio austríaco. Em seguida, saída para conhecer 
a vizinha Merano, com tempo livre para passear pelas 
suas charmosas passeggiate. Almoço em restaurante 
com degustação de frios locais. Retorno a Bolzano no
fim da tarde.

7º dia, SEGUNDA-FEIRA 4 BOLZANO
Passeio por estrada panorâmica até as montanhas Dolomitas, 
com paradas em Selva di Val Gardena e San Cassiano. Almoço 
durante o percurso e retorno a Bolzano no fim da tarde.

8º dia, TERÇA-FEIRA 4 BOLZANO | MILÃO
Retorno para a Lombardia, com parada em Sirmione, às 
margens do Lago de Garda. Almoço e tempo livre para 
passeio no centro desta graciosa localidade. Na sequência, 
viagem até Milão.

9º dia, QUARTA-FEIRA 4 MILÃO
Passeio panorâmico (com guia local) pelo principal centro 
econômico e industrial da Itália. O giro por Milão inclui o 
Duomo, o Teatro alla Scala, a Galeria Vittorio Emanuele II e 
o Castelo Sforzesco, do século 15. Almoço em restaurante 
especializado em risotos. Tarde livre.

10º dia, QUINTA-FEIRA 4 MILÃO
Saída para o interior da Lombardia, com parada em 
Cremona para conhecer a Praça del Comune, com a 
catedral e a sua torre de 112 metros de altura. Em seguida, 
um tour pela bela Mantova, com visita ao Palácio Ducale. 
Almoço em restaurante típico especializado em massas 
recheadas. Retorno a Milão no fim da tarde.

11º dia, SEXTA-FEIRA 4 MILÃO
Traslado ao aeroporto à tarde e viagem para São Paulo pela 
LATAM ou Alitalia (via Roma). Noite em voo.

12º dia, SÁBADO 4 SÃO PAULO
Chegada e término de nossos serviços.

DOLOMITAS, EM SELVA DI VAL GARDENA 

*   SAÍDA SUJEITA À FORMAÇÃO DE GRUPO  
     COM MÍN. DE 20 PESSOAS. PARA OUTRAS
     DATAS, CONSULTE A POLVANI TOURS.

** NÃO INCLUEM PASSAGENS E TAXAS AÉREAS.
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