
PROGRAMAÇÃO

15/09 - ROMA - CAPRI - CAVA TIRRENI
Chegada do grupo a Roma e traslado a Capri. Hospedagem na região 
de Cava Tirreni
16/09 – CAVA TIRRENI - COSTA AMALFINATA - CAVA TIRRENI
Visita de dia inteiro a Costa Amalfitana
17/09 – CAVA TIRRENI - ROMA
Visita Pompéia. Chegada a Roma e visita Roma Barroca.
18/09 – ROMA
Visita Museus Vaticanos e em seguida visita panorâmica. Pela tarde 
Visita ao Coliseu.
19/09 – ROMA CASCIA - ASSIS
Saída até Cascia e hospedagem em Assis
20/09 – ASSIS - SAN GIMIGNANO - FLORENÇA
Saída até San Gimignano – Florença
21/09 – FLORENÇA
Visita panorâmica de Florença e Museu Academia. Resto dia livre.
22/09 – FLORENÇA - PISA - LUCCA - LA SPEZZIA
Tour de orientação em Pisa e Lucca.

23/09 – LA SPEZIA
Visita Cinque Terre com guia em barco ou trem.
24/09 – LA SPEZIA – VERONA - PADUA - VENEZA
Tour de orientação em Verona e Pádua.
25/09 – VENEZA
Vaporetto em Veneza de chegada e saída e tour de orientação 
com guia acompanhante.
26/09 – VENEZA - BOLZANO
Saída até Bolzano e visita panorâmica.
27/09 - BOLZANO – MILÃO
Chegada a Milão e visita panorâmica.
28/09 – MILÃO – LAGO DE COMO - BAROLO - TURIN
Cruzeiro pelo lago de como.
29/09 – TURIN
Transfer de saída do aeroporto ao hotel.
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Condições gerais:
1 - A organizadora garante a saída da excursão, desde que a mesma obtenha um número superior 
a vinte passageiros, se este número não for alcançado a mesma reserva o direito de cancelar ou
transferir a excursão para uma outra data. Em caso de cancelamento por parte da organizadora
será feito a devolução da importância já paga total;
2 - Sua reserva só será feita mediante a sinalização do valor da passagem;
3 - O passageiro que cancelar a sua passagem 30 dias antes da saída da excursão perde totalmente
qualquer direito a devolução da importância paga, a não ser que, haja venda da referida passagem;
Obs.: Se o cancelamento for por problema de saúde o mesmo deverá apresentar uma declaração
medica, para que haja uma negociação em ambas as partes;
4- O passageiro deverá apresentar sua identidade no embarque para conferência da mesma
(documento original com foto, não pode ser xerox autenticada, tem de ser a original);
5 - A organizadora reserva o direito de desligar do grupo o passageiro que atrapalhar o andamento
da excursão;
6 - Todos os horários deverão ser cumpridos rigorosamente para que não haja aborrecimento para
o grupo;
Obs.: Não se esqueça da carteira do plano de saúde, caso tenha. Fica implícito que o passageiro 
aceite na íntegra essas condições gerais e concorde com elas plenamente.

“Fim dos nossos serviços”

Esta incluso no pacote:
- Ônibus de luxo durante o Itinerário, segundo itinerário acima ;
- Guia correio acompanhante em idioma português durante o recorrido;
- 14 noites de hotel tipo o similar em regime de hospedagem e café da manhã;
- Visitas panorâmicas com guia local nas cidades de Roma, Florença, Bolzano e Milan;
- Visita Dia Inteiro em Capri com almoço;
- Visita com guia local Costa Amalfitana;
- Visita com guia local Roma Barroca;
- Entradas com guia local Museus Vaticanos e 
  Capela Sistina;
- Entradas con guia local Coliseu e Foros;
- Entradas con guia local Museu Academia;
- Visita Dia Inteiro Cinque Terre;
- Vaporetto em Veneza. Tronchetto - San Marcos - 
  Tronchetto;
- Cruzeiro pelo Lago de Como.

NÃO esta incluso no pacote:
- Passagens aéreas / Trem ;
- Gorjetas;
- Comidas e bebidas;
- Qualquer serviço, excursão ou guia no descritivo acima.

Fones: (27) 33 37 31 25
E-mail: oniliaturismo@hotmail.com
Site: www.oniliaturismo.com.br

ONÍLIA CUCCO CALABREZ
VIVO (27) 996 67 75 70

PAULO ROBERTO CALABREZ
VIVO (27) 995 73 78 09

"ESPERAMOS EM DEUS FAZERMOS UMA BOA VIAGEM”

Onilia
Viagens e Turismo

VALOR POR PESSOA EM QUARTO DBL / TRP 
COM CAFÉ DA MANHÃ:

BASE 15 PAX : EUR 3.750,00
S.SGL : EUR 790,00

SUPL. 14 JANTARES EM HOTÉIS OU
RESTAURANTES PRÓXIMOS AO HOTEL
(Bebidas não incluídas) – por pax : EUR 380,00
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