
1º Dia – 06 Set – QUA – Caxias do Sul / P. Alegre / 
São Paulo / Roma: 
Apresentação em Caxias do Sul para embarque em 
ônibus de turismo com destino a Porto Alegre. 
Embarque para São Paulo e conexão imediata para 
Roma. Refeição a bordo. 
2º ou 8º Dia – 07 Set – QUI – Roma / Milão: 
Chegada em Roma e conexão para Milão, recepção e 
traslado para o hotel. Tempo livre para visitar por sua conta os 
principais monumentos da cidade, como a Catedral Gótica e 
a Galeria Vittorio Emanuele II. Jantar. 
3º Dia – 08 Set – SEX – Milão / Sirmione / Veneza: 
Café da manhã no hotel. Saída para a encantadora cidade de 
Sirmione, em uma península no lago de Garda, onde 
embarcaremos para um belo passeio em lancha privativa pelo 
lago para admirar a indescritível paisagem. Continuação para 
Verona, a bela cidade de Romeu e Julieta. Tempo livre e 
continuação até Veneza. Check-in no hotel e jantar. 
4º Dia – 09 Set  – SAB – Veneza: 
Café da manhã no hotel. Saída com destino ao porto onde 
embarcaremos em lancha privativa para a Praça San Marco 
e dar início a visita panorâmica da cidade e de seus canais. 
Veremos a Basílica de San Marco, a Torre do Relógio e 
faremos uma visita panorâmica do Palácio Ducal, (por fora) 
com a Ponte dos Suspiros. Finalizaremos a visita com uma 
demonstração da técnica do sopro de vidro de Murano em 
uma fábrica típica. Tempo livre e regresso em barco e 
ônibus privativo para o hotel. Jantar. 
5º Dia – 10 Set – DOM – Veneza / Pádua / Florença: 
Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída até a cidade 
de Pádua, famosa pela Basílica de Santo Antonio de 

Pádua, com o túmulo do Santo. Tempo livre e saída para 
Ferrara, cidade medieval considerada “a mais antiga 
cidade moderna do mundo”. Tempo livre e saída para 
Florença, berço de grandes artistas como Dante, 
Petrarca e Donatello. Check-in no hotel e jantar.  
6º Dia – 11 Set – SEG – Florença: 
Café da manhã no hotel. Saída para visita panorâmica da 
cidade pelo centro histórico, onde veremos a Catedral, a 
Torre Giotto, o Batistério e o Duomo, com a espetacular 
cúpula de Brunelleschi. Continuação até a praça da 
Signoria, um autêntico museu escultural do renascimento 
ao ar livre. Possibilidade de passeio opcional a Pisa, 
visitando a praça dos milagres, o Batistério, e a torre 
inclinada. Retorno ao hotel e jantar. 
7º Dia – 12 Set – TER – Florença / Assis / Roma: 
Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída até Perugia, antiga 
cidade construída sobre uma montanha. Chegada e subida a 
parte alta da cidade. Tempo livre para se visitar o centro histórico 
e passear por suas ruelas escavadas em rocha. Aconselhamos 
saborear seus deliciosos e típicos chocolates. Em seguida 
continuação até Assis para visitar a encantadora cidade e a 
Basílica de São Francisco. Tempo livre. Saída com destino a 
Roma. Chegada e check in no hotel. Sugerimos passeio opcional 
por Roma Noturna, visitando a praça de Espanha, a Fontana di 
Trevi, a praça do Pantheon e a praça Navona. Check-in no hotel. 
8º Dia – 13 Set – QUA – Roma: 
Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída para o Vaticano 
para participarmos da Benção Papal (se o Papa estiver em 
Roma). À tarde, visita aos principais monumentos clássicos 
de Roma e as principais Basílicas da cidade. 
9º Dia – 14 Set – QUI – Roma : 
Café da manhã no hotel. Continuação das visitas às Basílicas 
e também sugerimos passeio opcional aos Museus Vaticanos 
e Capela Sixtina. 
10º Dia – 15 Set – SEX – Roma / S. Paulo: 
Café da manhã no hotel. Em horário a ser determinado, 
traslado ao aeroporto de Roma para embarque com 
destino a São Paulo. Refeição a bordo   
11º Dia – 16 Set – SAB – S. Paulo / P. Alegre / Caxias: 
Chegada a São Paulo e, logo após os trâmites da 
alfândega brasileira, embarque para Porto Alegre. 
Chegada e traslado em ônibus de turismo para Caxias 
do Sul e…                                          Até a próxima viagem. 
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ITÁLIA MAGNÍFICA

SAÍDA: 
06/09/23 

11 dias

Florença



NOSSO PROGRAMA INCLUI: 
- Traslado no percurso Caxias / P. Alegre / Caxias em ônibus de turismo; 
- Passagens aéreas conforme mencionado no roteiro, taxas incluídas; 
- Hotéis categoria 4* em aptos. duplos ou triplos com meia pensão, 

exceto em Roma; 
- Ingressos nas atrações mencionadas no programa; 
- Acompanhamento de Guia Magnificat em todo o período, 

acima de dez passageiros; 
- Kit de viagem. 

NÃO INCLUI: 
- Extras de caráter pessoal; 
- Taxas de fronteiras e vistos; 
- Seguro saúde com cobertura médica, odontológica e 

farmacêutica durante todo o período da viagem; 
- Todo tipo de gorjetas: guia, motorista, maleteiros, aeroporto, 

fronteira, hotéis, etc.; 
- Tudo que não estiver mencionado como incluído. 

Av. Itália, 277 / 509  –  95.010-040  –  Caxias do Sul  –  RS  –  Brasil 
54 3028-7012  –  www.magnificat.tur.br

Veneza

Pádua Assis Sirmione Roma

VALORES POR PESSOA (consulte formas de pagamento):

POR PESSOA 
apto. Duplo / Triplo R$ 21.970,00

1º pgto Março / 2023 6 × de R$ 3.665

1º pgto Abril / 2023 5 × de R$ 4.395

1º pgto Maio / 2023 4 × de R$ 5.495

1º pgto Junho / 2023 3 × de R$ 7.325

POR PESSOA  
em apto. Individual R$ 25.930,00

Para este roteiro, o passaporte deverá ter validade até Abril de 2024.  
Não é necessário nenhum tipo de visto para passageiros brasileiros. 

Vaticano

NOTAS IMPORTANTES: 
- A inscrição para tomar parte na programação descrita neste folheto implica na total aceitação de todas as condições aqui estabelecidas. 
- MAGNIFICAT TURISMO LTDA, na qualidade de operadora, declara que o presente programa de viagem será realizado em atendimento: 
• Às “Condições Específicas” ou “Descrição do Programa” ora estabelecido neste impresso e as “Condições gerais e Contrato de Serviços”, regulamentando os direitos e deveres recíprocos das partes, suas 

responsabilidades e os casos de alterações ou cancelamentos do programa. 
• Os preços destes programas foram calculados em dólar americano, tomando-se por base os custos de operação do programa no dia 20/08/2022. Eventuais variações destes custos operacionais ou cambiais poderão 

determinar alteração do preço final do programa. Havendo tais variações, as diferenças de valores, quando excederem o valor original do programa, serão suportadas pelo cliente.  
• Para as viagens durante ou pós-pandemia COVID-19, oportunamente, informaremos sobre novos documentos, parâmetros ou protocolos, para viajantes em grupo, aéreos, rodoviários ou marítimos, e sobre regras 

em estabelecimentos, como hotéis, restaurantes, museus, igrejas, etc., como sempre, focando-nos, muito mais, na sua segurança e conforto a fim de garantir a melhor experiência  
Caxias do Sul, 20 de agosto de 2022.

http://www.magnificat.tur.br

