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De 19 de maio a 02 de junho de 2022 
 

Itinerário: Milão | Castello de Grinzane Cavour | Alba | 
Lago d’Orta | Stresa | Ilhas Borromeu | Mosteiro de 

Santa Caterina del Sasso | Rocca de Angera | Como | 
Bellagio | Varenna | Bergamo | Sirmione | Lago de 

Garda | Verona | Trento | Tirano | Saint Moritz | Lugano. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

A CENCI TURISMO 
Pessoas não fazem viagens, viagens fazem pessoas. 

(John Steinbeck, em “Viajando com Charley”) 

 

O ato de viajar tem o poder de abrir os horizontes 

não somente físicos, como também culturais, 

possibilitando a criação de novas relações com o 

mundo e consigo mesmo. Cada viagem física que 

fazemos se torna, inevitavelmente, um percurso 

interior, em que somos chamados a nos 

confrontarmos com uma maneira de enxergar a 

vida diferente da nossa. Para que essa mágica 

aconteça, é necessário pensar na viagem como 

uma experiência, planejá-la com o objetivo de 

propiciar um contato autêntico com a alma do 

lugar visitado, que é composta pela história, as 

tradições, a cultura e a culinária do povo que nele 

habita há séculos. 

 

Essa é a missão da Cenci Turismo: realizar sonhos, 

ao proporcionar experiências únicas e 

transformadoras com a organização de viagens 

para a Itália. 

 
Todas as viagens de grupo contam com a presença 

de Tour Leaders bilíngues, nativos e estudiosos da 

história e cultura italianas, à disposição 24 horas 

por dia, além dos guias locais, que agregam 

qualidade à proposta cultural. 

 

Se você está em busca de uma experiência 

diferente, que fuja do convencional, chegou ao 

lugar certo. 

 
Tenha uma ótima viagem com a Cenci Turismo! 
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A VIAGEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A viagem EMOÇÕES DE PRIMAVERA é uma 

incrível jornada à descoberta dos lugares mais 

fascinantes do norte da Itália, que tem como 

protagonistas absolutos as belezas naturais e o 

legado histórico e artístico dos três principais lagos 

italianos: o Lago Maggiore, o Lago de Como e o 

Lago de Garda. 

Visitaremos as estações turísticas mais renomadas 

da região – como as Ilhas Borromeu, Bellagio, 

Sirmione, etc. – mas conheceremos também 

lugares mais amenos – como o Mosteiro de Santa 

Caterina del Sasso, a Ilha de San Giulio, o Castelo 

Grinzane Cavour – que nos propiciarão um contato 

autêntico com um território rico em história, cultura 

e tradições, capaz de suscitar intensas emoções. 

Durante o nosso percurso, a majestosa presença 

dos Alpes nos acompanhará constantemente e 

finalmente teremos a oportunidade de conhecê-los 

de perto da maneira mais bela e romântica: à bordo 

do Bernina Express, o trem panorâmico – 

declarado patrimônio da Humanidade pela Unesco 

– que leva até Saint Moritz, na Suíça.  

A exuberância da primavera, com suas intensas 

cores e fragrâncias, nos propiciará uma experiência 

sensorial única, enriquecida por uma proposta 

enogatronômica de altíssimo nível, à descoberta da 

culinária local, das excelências – como a trufa 

branca de Alba – do território e de vinhos entre os 

mais prestigiados no mundo. 

Esse maravilhoso tour se encerrará em uma das 

cidades mais importantes de mundo: Milão, capital 

da moda e concentrado de arte e glamour. 
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ROTEIRO 
 
1º Dia | CHEGADA A MILÃO  
19/05/2022 – Quinta 
Chegada ao aeroporto internacional de Milão. 

Traslado para o hotel [incluso]. Tempo livre para 

descansar.  

 

No começo da noite, nos reuniremos na sala 
restaurante do hotel para o jantar de boas-vindas 

[incluso]. Será uma ótima ocasião para o grupo se 
conhecer e começar a fazer amizade! Em volta da mesa 
e saboreando uma boa comida italiana, daremos início à 
nossa enriquecedora convivência e conheceremos o 
nosso acompanhador, que ficará à disposição durante 
toda a viagem, 24 horas por dia e será a nossa referência 
para qualquer necessidade. 

Pernoite no hotel em Milão. 

2º Dia | MILÃO > CASTELLO DE GRINZANE 
CAVOUR > ALBA > MILÃO 
20/05/2022 – Sexta 

Café da manhã no hotel [incluso].  

Saída para a região do Langhe, no Piemonte, 
reconhecida como "Patrimônio da Humanidade" 

pela UNESCO. Ao chegar, poderemos avistar as 
belíssimas colinas cobertas de uvas nobres que se 
encontram com os Alpes e seus picos permanentemente 
nevados, compondo uma paisagem encantadora, quase 
mágica.  Esta região é privilegiada, pois aqui são 
elaborados os vinhos mais apreciados do mundo: o 
Nebbiolo, o Barbera, o Dolcetto e o renomado Barolo.  
Chegaremos ao austero e belíssimo Castello de 
Grinzane Cavour: situado numa colina rodeada por 
plantações de videira, é um dos melhores exemplos da 
arquitetura medieval do Langhe e é considerado um 

centro excepcional para o conhecimento e valorização 
da cultura vinícola de toda a região.  
No seu interior, visitaremos o interessantíssimo Museu 
Etnográfico [ingresso incluso] – com relatos sobre a vida 
rural, marcada pela produção vinícola, da região – e a 
prestigiosa Enoteca Regional Piemontesa Cavour. 
 

 
A seguir, sairemos rumo à aldeia de Barolo, onde 
a nossa imersão no mundo dos vinhos se tornará 

ainda mais entusiasmante com a visita às Cantine dei 
Marchesi di Barolo. É nessa renomada adega, que 
guarda com paixão e orgulho os segredos da sua 
produção vinícola, que em 1830 nasceu a bebida 
destinada a se tornar o Rei dos vinhos e o Vinho dos Reis: 
o Barolo! 

 
Teremos o privilégio de almoçar [incluso] 

na Foresteria da adega, elegante 

restaurante pertencente às Cantine. A degustação da 

culinária típica piemontesa será enobrecida com a 

combinação de 3 tipos de vinho produzidos pela 

Marchesi di Barolo, nos propiciando uma intensa 

experiência sensorial!  

Região do Langhe 

Emoções de Primavera (2018) Visita às Cantine dei Marchesi di Barolo 

Duomo  – Milão 
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Após o almoço, sairemos rumo a Alba, a pátria 

mundial da prestigiosa trufa branca. 

Passearemos pelo elegante centro histórico da cidade e 

faremos uma visita [inclusa] ao tradicional spaccio di 

tartufi  (loja de trufas) Tartufi Morra, a primeira empresa 

de transformação e comercialização da trufa branca no 

mundo. 

Durante a visita, claramente, faremos uma deliciosa 

degustação [inclusa]: uma oportunidade única de 

deliciar nossos paladares com uma das excelências 

gastronômicas que a Itália oferece!  

Retorno para Milão e jantar livre [não incluso].  

Pernoite no hotel em Milão. 

3º Dia | MILÃO > LAGO D’ORTA > STRESA 
21/05/2022 – Sábado 

Café da manhã no hotel [incluso].  

Saída em ônibus para o Lago d’Orta. 
 

O Lago d’Orta é um pequeno e charmoso lago situado 
no sentido norte-oriental da região do Piemonte. 
Completamente ausente dos roteiros mais comuns para 
essa região, é na realidade um dos lagos italianos mais 
românticos e representa um destaque do nosso trajeto.  

 
A caminho do ponto de embarque, a bordo do 
Trenino d’Orta, um charmoso trenzinho 

panorâmico [incluso], nos deixaremos encantar pela 
exuberante paisagem ao redor do lago, onde a costa 
arborizada se alterna a burgos pitorescos. 

  
Seguiremos então de barco privado [incluso] 
para a lindíssima Ilha de San Giulio, a pérola do 

lago, ocupada quase inteiramente por um antigo 
monastério e onde visitaremos a elegante basílica 
românica, construída no século XII. 

De volta para a beira do lago, gozaremos de tempo livre 
para apreciarmos a aldeia de Orta San Giulio, que é um 
pequeno tesouro de história e arte: uma vila medieval 
que contempla edifícios elegantes, estreitas e 
charmosas ruelas, casas de pedra e lojas de artesanato.  
O burgo oferece várias opões de restaurantes para 
consumir o almoço [não incluso].  

 
À tarde, seguiremos em ônibus para Stresa, 
importante estância localizada na beira do Lago 

Maggiore. 
 
Situado entre o Piemonte e a Lombardia, correndo até a 
Suíça, este lago de beleza ímpar é conhecido por suas 
cidadezinhas lacustres, pelas paisagens bucólicas e 
pelos milimétricos jardins. Um lugar mágico onde a 
exuberância da natureza e o engenho do homem se 
unem para dar vida a um cenário repleto de charme. 
 
Após o check-in no hotel, teremos o resto do dia livre 
para curtir o Lago Maggiore com paz e serenidade.  

 
Jantar no hotel [incluso] e pernoite em Stresa. 
 

Emoções de Primavera (2019) Passeio de barco pelo Lago Maggiore 

Lago Maggiore  - Stresa 

Ilha de San Giulio 
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4º Dia | STRESA > ILHAS BORROMEU > 
STRESA 
22/05/2022 – Domingo 

Café da manhã no hotel [incluso].  

Saída para o ponto de embarque no Lago 
Maggiore.  
 
Embarcaremos para um tour, liderado por nosso 
guia especializado, à descoberta das 

famosíssimas Ilhas Borromeu.  
A primeira etapa será a Ilha Bella, que  é toda tomada 
pelas construções do Palácio Borromeu e seu imenso 
Jardim [ingresso incluso]. A Ilha Bella é um verdadeiro 
milagre cenográfico: os detalhes da construção 
suntuosa do palácio e a estrutura cuidadosamente 
arquitetada dos jardins suspensos deixam os visitantes 
extasiados!  Ao longo do nosso passeio, gozaremos 
constantemente de uma excepcional vista panorâmica 
de todo o lago!  

 
A Ilha Superiore, também conhecida como Ilha 
dos Pescadores, é a única do arquipélago 

efetivamente ocupada constantemente por habitantes 
da região. Nesta não há residências suntuosas, mas 

encanta quem a visita pela pacata, porém intensa, vida 
local, baseada na pesca e no artesanato. Nas ruas 
estreitas e tortuosas do centro habitado encontram-se 
excelentes restaurantes típicos onde poderemos 
consumir o almoço [não incluso].  
A Ilha Madre é assim chamada pela sua dimensão, 
sendo a maior das três. A visita à luxuosa residência da 
família Borromeu [ingresso incluso] representa uma 
verdadeira viagem no tempo. O passeio pelo jardim 
inglês – repleto de espécies raras de árvores – nos 
propiciará uma verdadeira experiência sensorial: um 
festival de azaleias, glicínias e camélias por entre as 
quais vagueiam faisões dourados e pavões brancos, 
tudo numa atmosfera extremamente evocativa!  

 
Retorno de barco para Stresa.  
 

Regresso em ônibus para o hotel. 
 
Jantar no hotel [incluso] e pernoite em Stresa. 
 

5º Dia | STRESA > MOSTEIRO DE SANTA 
CATERINA DEL SASSO > ROCCA DE ANGERA 
> COMO 
23/05/2022 – Segunda 

Café da manhã no hotel [incluso].  

Saída para o ponto de embarque no Lago 
Maggiore.  
 
Navegaremos pelo lago em barco público 
[incluso], com destino ao complexo do 

eremitério de Santa Caterina del Sasso [ingresso 
incluso], na margem oriental. À medida que nos 
aproximaremos dessa incrível obra prima do engenho e 
da fé do homem, será difícil conter a nossa emoção!  
 
Originado no século XII, o monastério parece emergir 
das águas: uma construção em pedra enraizada numa 

Lago Maggiore -  Ilha dos Pescadores 

Eremitério de Santa Caterina del Sasso Emoções de Primavera (2019) - Palácio Borromeu - interior 
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parede rochosa sobre o lago, um cantinho do mundo 
onde natureza, filosofia e espiritualidade convergem. 

Após a visita ao interior do monastério, 
seguiremos para a extremidade sul do Lago 

Maggiore, onde está a  Rocca d'Angera, uma fortaleza 
arraigada num esporão de rocha calcária e rodeada por 
um cenário idílico: colinas, bosques, cursos de água e o 
majestoso pano de fundo formado pelos Alpes. 
Visitaremos o interior da fortaleza [ingresso incluso]  e 
conheceremos também o Jardim Medieval, projetado 
para mostrar, do ponto de vista histórico e botânico,  
como era concebido o jardim na Idade Média e 
proporcionar ao visitante momentos de paz e 
contemplação.  
O almoço [não incluso] será na Comuna de Arona.  

 
À tarde, aproveitaremos nossa permanência em Arona 
para uma visita ao Colosso di San Carlo, uma estátua de 
35 metros de altura que retrata o exponente mais 
conhecido e venerado da poderosa família Borromeu, 
cuja dinastia marcou profundamente a vida dessa 
região. 
 

Saída rumo à cidade de Como e acomodação no 
hotel. 

Jantar livre [não incluso] e pernoite no hotel em Como. 

6º Dia | COMO 
24/05/2022 – Terça 

 
Café da manhã no hotel [incluso]. 
 

“O cenário mais inebriante que eu vi até agora”. Foi assim 
que, em 1869, o poeta Mark Twain definiu o Lago de 
Como,  ponto de veraneio obrigatório para muitos 
italianos e estrangeiros desde pelo menos o século XVIII. 
Se é possível descrever o lago dessa maneira, é 
igualmente surpreendente andar pela cidade de Como 
sem saber exatamente para onde olhar. O nosso 
acompanhador nos conduzirá à descoberta dessa 
elegantíssima e charmosa cidade, feita imortal pelas 
citações de Alessandro Manzoni em seu famoso 
romance Promessi Sposi e refúgio para escritores 
importantíssimos como Gustav Flaubert e Stendhal, por 
exemplo. 
A visita contemplará os lugares mais significativos do 
centro histórico, onde passado e presente dialogam 
constantemente, incluindo o Duomo [ingresso incluso], 
centro político e religioso do período medieval.  
Almoço livre [não incluso]. A tarde será livre, para que 
possamos nos dedicar a nossos interesses pessoais, 
contemplar a beleza do lago e continuar a exploração da 
cidade. 
 
Jantar livre [não incluso]. 
Pernoite no hotel em Como. 
 

7º Dia | COMO > BELLAGIO > VARENNA 
25/05/2022 – Quarta 

 
Café da manhã no hotel [incluso]. 

 
Pela manhã faremos uma bela e fascinante 
navegação, no barco público [incluso], de Como  

Rocca d'Angera 

Lago de Como Lago di Como – Bellagio 



 | 8 

 

Emoções de Primavera | Lagos italianos & Alpes suíços – maio 2022 

até Bellagio, que se encontra na conjunção dos dois 
ramos do Lago di Como e é denominada, devido à sua 
posição privilegiada, “a pérola do lago”.  
Desde a Antiguidade até os dias atuais, Bellagio 
mantém inalterado seu verdadeiro fascínio 
internacional, destino de requinte para viajantes do 
mundo todo. Uma vila romântica e pitoresca, com um 
centro histórico composto por pequenas boutiques e 
lojas de artesanato, até áreas inteiras tomadas por 
suntuosas mansões de origem nobiliárquica, como a 
famosa Villa Melzi. 
Almoçaremos – livre [não incluso] – nesse canto de 
paraíso, podendo escolher entre várias opções de 
restaurantes. 

 
À tarde, também no eficiente barco público 
[incluso], seguiremos para Varenna, um dos 

burgos mais bonitos do Lago di Como, graças à sua 
riqueza de história, arte, arquitetura e cultura. Villa 
Monastero e Villa Cipressi são apenas alguns dos locais 
históricos que deram fama e interesse internacional a 
Varenna, mas é o centro histórico como um todo, 
caracterizado pela beleza medieval do Castelo de Vezio 
e a significativa presença de belas igrejas – como a de 
San Giorgio, a mais antiga da região dos Lagos – que 
deixa os visitantes extasiados! 

No final da tarde nos acomodaremos no hotel em 
Varenna. 
Jantar livre [não incluso] e pernoite em Varenna. 
 

8º Dia | VARENNA > BERGAMO > SIRMIONE 
26/05/2022 – Quinta 

 
Café da manhã no hotel [Incluso].  
 

              Saída em ônibus rumo a Bergamo. 

Localizada aos pés dos Alpes, Bergamo é uma 
verdadeira joia histórica e artística, uma das mais lindas 
cidades da Itália! Sua principal característica é a divisão 
da estrutura urbana da Comuna: a “Cidade Baixa” (Città 
Bassa) é moderna e dinâmica, enquanto a famosa 
“Cidade Alta” (Città Alta) abriga a história medieval do 
município. 

Uma charmosa funicular nos levará até a Città 
Alta. Um guia especializado nos conduzirá à 

descoberta do fascinante centro histórico, circundado 
por uma muralha de quase 500 anos, erigida pela 
Sereníssima República de Veneza para a defesa da 
cidade, e declarada Patrimônio da Humanidade pela 
Unesco.  
Um passeio romântico por um labirinto de ruelas 
lindamente pavimentadas que se abrem para edifícios 
elegantes e de grande valor artístico e arquitetônico.  
O almoço [não incluso] do dia será em Bergamo.  

Saída em ônibus para Sirmione e acomodações 
no hotel. 

Jantar [incluso] e pernoite. 
 

9º Dia | SIRMIONE > LAGO DE GARDA > 
SIRMIONE 
27/05/2022 – Sexta 

            Café da manhã no hotel [incluso].  

Com toda calma, sairemos de ônibus rumo à vinícola 
Guerrieri-Rizzardi, na região de Bardolino.   

Bergamo - Città Alta 

Lago de Como - Varenna 

Varenna 
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“Nossos vinhos são a verdadeira expressão da nossa terra, 
da nossa herança e do novo povo”: é com essas palavras 
que a Condessa Giuseppina Guerrieri (1873-1967) 
expressava a paixão da sua família pela produção 
vinícola: uma história de amor que começou no final de 
1600 e se consolidou em 1913, com o nascimento oficial 
da fazenda Guerrieri-Rizzardi. 

 
Localizada em um cenário de rara beleza, cercada por 40 
hectares de vinhedos situados entre as colinas e a beira 
oriental do Lago di Garda, a adega se caracteriza por ser 
absolutamente eco-friendly, ao adotar uma série de 
medidas que reduzem ao máximo o impacto ambiental. 
Visitaremos as dependências da vinícola e 
aprenderemos sobre o processo de produção dos 
renomados vinhos da região Bardolino.  

 
Em seguida, desfrutaremos de um 
delicioso almoço [incluso] no restaurante 
da própria adega: a apreciação da 

variedade dos produtos locais será enriquecida pela 
degustação dos vinhos produzidos pela casa. 

Após esta gratificante experiência enogastronômica, no 
início da tarde voltaremos para Sirmione.  

 
Embarcaremos em um belíssimo tour privativo 
pelo lago. O Lago de Garda, o maior da Itália, é 

considerado um dos mais belos do mundo. Margeado 
por belas aldeias, algumas delas ocupadas por parques e 
resorts, o lago encanta não apenas por sua estética 
natural, como também pela sua riqueza histórica, 
narrada através da presença de castelos e ruínas da 
Roma Antiga. 
Ladeando a Península de Sirmione, navegaremos rumo 
à margem oriental do lago, em direção à pitoresca e 
fascinante vila de Punta San Vigilio. Personalidades 
como Winston Churchill e o Príncipe Charles da 
Inglaterra já se hospedaram por aqui. A navegação 
seguirá com destino à belíssima Villa Canossa, cercada 
pela verdejante e deslumbrante natureza, atingindo 
finalmente a graciosa cidadezinha de Garda, que dá 
nome ao lago, onde faremos uma breve parada para 
curtir o local e relaxar, quem sabe, apreciando um 
aperitivo!  
 
Essa linda e emocionante navegação terminará em 
Sirmione, de onde prosseguiremos rumo ao hotel. 

 
Jantar [incluso] e pernoite no hotel em Sirmione. 

 
 

10º Dia | SIRMIONE > VERONA > TRENTO 
28/05/2022 – Sábado 

 
Café da manhã no hotel [incluso].  
 
Saída em ônibus para Verona.  
 

Verona foi eternizada pela obra Romeu e Julieta de 
William Shakespeare. Essa linda cidade, todavia, possui 
uma história muito anterior ao romance inglês, tanto é 
que foi declarada Patrimônio Histórico da Humanidade  

Sirmione 

Emoções de Primavera (2019) - Vinícola Guerrieri-Rizzardi 

Lago de Garda 
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pela  UNESCO justamente em reconhecimento  ao  
cuidado  arquitetônico  e  urbanístico de uma estrutura 
em  constante desenvolvimento há pelo menos dois mil 
anos. Andar pelas elegantes ruas de Verona é uma 
experiência única, daquelas que somente países como a 
Itália, com tantos anos de história, podem oferecer.  
Com um guia especializado, conheceremos o centro 
histórico da cidade, apelidada de Piccola Roma (Pequena 
Roma), e visitaremos a fabulosa Arena [ingresso 
incluso], o anfiteatro romano considerado o de melhor 
conservação em todo o mundo. 
O almoço [não incluso] será em Verona. 

 
À tarde, seguiremos para Trento, capital da 
região Trentino-Alto Adige. 

 
Acomodação no hotel em Trento. 

Jantar [não incluso] e pernoite em Trento. 
 

11º Dia | TRENTO > TIRANO 
29/05/2022 – Domingo 

 
Café da manhã no hotel [incluso].  
 

A cidade de Trento tem um legado histórico e cultural de 
altíssimo valor, sendo que ao longo dos séculos de sua 
existência sofreu inúmeras alterações territoriais e 
arquitetônicas, numa síntese que acaba por contar a 
própria história do Norte da Itália, principalmente na 
zona fronteiriça com a Áustria. Se apresenta, portanto, 
como uma cidade incomum e cativante, em que os 
elementos arquitetônicos italianos se fundem com a 
tradição tirolesa.  
Logo pela manhã, nosso acompanhador ficará à 
disposição do grupo para um enriquecedor e relaxante 
passeio pelo centro histórico, em que os edifícios 
medievais dividem o espaço com construções em estilo 
românico-gótico – como a Catedral – e palácios 
renascentistas.  

Em seguida visitaremos, guiados pelo nosso 
acompanhador, o belo e imponente Castello del 
Buonconsiglio [ingresso incluso], o maior e mais 
importante complexo monumental da região. 

 

Na sequência, dando continuidade às nossas 
experiências enogastronômicas, visitaremos a 

Vinícola Ferrari Fratelli Lunelli, produtora daquele que 
hoje é considerado o mais renomado vinho espumante 
italiano. “Cultivar a excelência” é o lema da casa Ferrari, 
o que se traduz na busca diária pela qualidade e a 
atenção aos detalhes. Valorização do território, respeito 
pela tradição e capacidade de experimentar e inovar são 
os valores que permeiam uma trajetória que começou 
em 1902 e teve seu auge em 2015, quando a vinícola 
recebeu o prestigioso prêmio internacional de vinho 
espumante do ano oferecido pelo reconhecidíssimo The 
Champagne and Sparkling Wine World Championships. 

 
Ao terminar a visita, desfrutaremos de um 
almoço [incluso] servido na Locanda 

Margon, o restaurante da própria casa Ferrari: uma 
viagem sensorial sem igual, em que a degustação da 

Verona - Arena 

Trento - Castello del Buonconsiglio 

Vinícola Ferrari Fratelli Lunelli 
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culinária típica local será enriquecida com a combinação 
dos principais vinhos produzidos pela vinícola.  
Após o almoço, teremos o privilégio de conhecer a Villa 
Margon, mansão construída no século XVI e lugar de 
nascimento do próprio Giulio Ferrari, criador da adega. 
A esplêndida construção carrega todo o legado dessa 
incrível história de amor pelo vinho e foi restaurada pela 
família Lunelli, atual proprietária da premiadíssima 
vinícola.  

  
À tarde, saída para Tirano. 
Acomodação no hotel em Tirano. 

Jantar [não incluso] e pernoite em Tirano. 
 

12º Dia | TIRANO > SAINT MORITZ 
30/05/2022 – Segunda 

 
Café da manhã no hotel [incluso].  

 
Embarque no Bernina Express [incluso], 
também conhecido como Trenino Rosso, um 

trem panorâmico entre os mais famosos do mundo! 
Cruzar os Alpes a bordo do Bernina, dotado de enormes 
janelas panorâmicas, é certamente uma das maneiras 
mais espetaculares e emocionantes de conhecer a 
região fronteiriça entre a Itália e a Suíça. Percorrendo a 
extraordinária linha férrea – declarada Patrimônio da 

Humanidade pela UNESCO – contemplaremos a beleza 
imutável dos Alpes, das pequenas vilas, dos lagos e da 
exuberante natureza ao redor. Será um daqueles raros 
momentos na vida em que o meio de transporte, a 
viagem em si, chega a ser mais importante do que o 
próprio ponto de chegada.  
O destino dessa surpreendente viagem pelo Bernina 
Express será a famosa estância suíça de Saint Moritz.  
Desde sempre St. Moritz é sinônimo de elegância, 
charme e glamour! Localizada a uma altitude de 1.856 
metros sobre o nível do mar, ela é “beijada” pelo sol 322 
dias no ano, devido a uma posição invejável. 
O encanto de St. Moritz consiste na harmonia entre um 
cenário natural de rara beleza, às margens do lago mais 
extenso da Suíça, e uma infraestrutura urbana de 
altíssimo nível, respeitosa da tradição e moderna ao 
mesmo tempo.  

 
Após o almoço – livre [não incluso] – teremos a tarde à 
disposição para passear por esse canto do paraíso, 
respirar o ar puro e refrescante dos Alpes, apreciar o 
estilo de vida da região e desfrutar de todas as atrações 
que uma das estâncias turísticas mais renomadas do 
mundo oferece, inclusive do ponto de vista 
enogastrônomico. 

Jantar livre [não incluso]. 

Pernoite no hotel em Saint Moritz. 

13º Dia | SAINT MORITZ > LUGANO > MILÃO 
31/05/2022 – Terça 

 
Café da manhã no hotel [incluso]. 

Saída em ônibus rumo a Lugano, localizada no 
Cantão Ticino, a região italiana da Suíça. 

Cercada pelo belos Alpes e banhada pelas águas calmas 
do Lago Ceresio, Lugano é um cartão postal vivo, uma 
localidade que se apresenta bem cuidada e organizada e 
encanta os visitantes por sua calma e tranquilidade.  
O nosso acompanhador nos conduzirá à descoberta 
dessa cidade que, localizada na encruzilhada entre as 
culturas do Norte e do Sul da Europa, absorveu 

Tirano 

St. Moritz 

Emoções de Primavera (2019) - Bernina Express 
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características de ambas as áreas, o que se reflete na 
arquitetura, nas tradições e  até na gastronomia. Andar 
pelo graciosíssimo centro histórico, repleto de edifícios 
em estilo lombardo, palácios coloridos, boutiques 
elegantes, bares e cafés ao ar livre que se aglomeram em 
um labirinto de charmosas ruas de paralelepípedos, será 
uma experiência excitante e relaxante ao mesmo 
tempo!  
O almoço do dia [não incluso] será em Lugano. 

 
Saída rumo a Milão. 
Acomodação no hotel. 

Jantar [não incluso] e pernoite em Milão. 
 

14º Dia | MILÃO 
01/06/2022 – Quarta 

 

Café da manhã no hotel [incluso]. 
 

“Milão renasce todas as manhãs, bate como um coração. 
Milão é positiva, otimista, eficiente. Milão é para viver, 
sonhar e gozar. Milão para beber". Estas são as palavras 
de um famoso slogan publicitário concebido em 1985 
para a campanha da bebida Amaro Ramazzotti, em 
homenagem ao espírito inovador de uma cidade única, 
capital mundial da moda e do design. 
Milão sempre surpreende, pois está em constante 
evolução: o olhar direcionado incessantemente para o 

futuro, sem deixar de valorizar o precioso legado de sua 
história milenar. 
Andar por suas ruas é como entrar em uma galeria de 
arte a céu aberto, repleta de prédios maravilhosos que 
revelam a alma de uma cidade elegante e inovadora, de 
invejável beleza arquitetônica.  
O nosso guia especializado nos mostrará as maravilhas 
desta cidade cosmopolita, à descoberta de suas 
atrações mais importantes, dentre elas certamente o 
Duomo [ingresso incluso], a imponente e grandiosa 
Catedral símbolo e cartão-postal de Milão 
O almoço do dia será livre [não incluso]. 
O período da tarde ficará reservado para que o grupo 
caminhe livremente pela cidade. Será uma excelente 
oportunidade para explorar o centro histórico segundo 
os interesses pessoais de cada um, tomar um dos 
famosos aperitivos milaneses e, eventualmente, se 
dedicar às compras. Nossa equipe ficará à disposição 
para oferecer dicas sobre possíveis visitas, cafés, centros 
de compras, etc.. 

 
A noite será reservada para um evento 
bastante especial: sairemos em ônibus para 

o bairro mais boêmio de Milão, o Navigli, cuja mágica 
atmosfera será o palco para o nosso  jantar de despedida 
[incluso] em uma pizzaria típica  da cidade. Um 
momento alegre de confraternização e celebração de 
nossos dias juntos em um dos Países mais belos de todo 
o mundo!  

Regresso de ônibus ao hotel.  
Pernoite no hotel em Milão. 

15º Dia | MILÃO 
02/06/2022 – Quinta 

 
Café da manhã no hotel [incluso]. 
 
Traslado para o aeroporto de Malpensa ou 
Linate, para os procedimentos de embarque de 

volta ao Brasil [incluso]. 

FIM DE NOSSOS SERVIÇOS. 

Emoções de Primavera (2019) - Lugano 

Castello Sforzesco  - Milão 

Bairro Navigli – Milão 
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SERVIÇOS INCLUSOS 
 

 Pernoites em hotéis 4* (exceto em Saint-Moritz: 3* 
Superior). 

 Cafés da manhã nos hotéis. 

 Todas as refeições especificadas no roteiro: 

▪ Almoços, com degustação de vinhos inclusas: 
nos dias 2º, 9º, 11º; 

▪ Jantares, exclusas as bebidas: nos dias 1º, 3º, 4º, 
8º, 9º e 14º. 

 Ônibus GT à disposição durante toda a viagem. 

 Traslados de ida (aeroporto-hotel no 1º dia) e de 
volta (hotel-aeroporto no 15º dia). 

 Tour leader (guia acompanhante) bilíngue 
(italiano/português) durante toda a viagem. 

 Todas as visitas guiadas, com guias locais bilíngues 
italiano/português, especificadas no roteiro. 

 Todos os ingressos e passagens necessários (abaixo 
relacionados): 

▪ Ingresso para o Castello di Grinzane Cavour 
(incluindo o Museu Etnográfico e a Enoteca 
Regional Piemontesa); 

▪ Passagem para o Trenino d’Orta (ida e volta); 
▪ Ingresso para ilhas Bella e Madre; 
▪ Tiket barco público – Stresa/Sta. Caterina del 

Sasso; 
▪ Ingresso ao Monastério de Sta. Caterina del 

Sasso; 
▪ Ingresso para a Rocca d’Angera; 
▪ Ingresso para o Duomo de Como; 
▪ Ticket barco público – Como/Bellagio  e 

Bellagio/Varenna; 
▪ Ticket funicular para Bergamo Alta (ida e volta); 
▪ Ingresso para Arena de Verona; 
▪ Ingresso ao Castelo do Buonconsiglio em 

Trento; 
▪ Passagem de trem do Bernina Express - 2° classe 

em Cabine Panorâmica; 
▪ Duomo de Milão (a reserva do ingresso não dá 

direito a pular a fila). 

 Visita e almoço com degustação de vinhos na 
Vinícola Marchesi di Barolo em Barolo. 

 Visita e degustação no "spaccio " Tartufi Morra em 
Alba. 

 Tour privado em barco para Ilha de San Giulio – Lago 
d’Orta. 

 Tour privado em barco para Ilhas Borromeu. 

 Visita e almoço com degustação de vinhos na 
vinícola Guerrieri-Rizzardi em Bardolino. 

 

 

 Tour privado em barco pelo Lago de Garda. 

 Visita e almoço com degustação de vinhos na 
Vinícola Ferrari – F.lli Lunelli em Trento. 

 Taxas locais (incluindo a “Tassa di soggiorno”). 

 I.R. sobre contratação de serviços turísticos no 
exterior. 

 

 

SERVIÇOS NÃO 
INCLUSOS 
 

 Passagem aérea. 

 Refeições não especificadas. 

 Bebidas durante as refeições (nos almoços com 
degustação dos dias 2º, 9º, 11º, o vinho está incluso). 

 Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas 
etc.) e carregadores nos hotéis e aeroportos. 

 Seguro viagem. 

 Carregadores nos hotéis e aeroportos. 

 Qualquer item não especificado como incluso. 
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HOTÉIS 
 

Milão  

 Nyx Hotel ou similar 

-------------------------------------------------------------------- 

Sirmione 

 Blu Lake Sirmione ou similar 

-------------------------------------------------------------------- 

Stresa  

 Milan Speranza ou similar 

-------------------------------------------------------------------- 

Como  

 Hotel Como ou similar 

-------------------------------------------------------------------- 

Varenna  

 Villa Cipressi ou similar 

-------------------------------------------------------------------- 

Trento 

 Grand Hotel Trento ou similar 

-------------------------------------------------------------------- 

Tirano 

 Hotel Centrale ou similar 

-------------------------------------------------------------------- 

Saint Moritz  

 Hotel Laudinella ou similar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALORES E FORMA DE PAGAMENTO 
 

Valores por pessoa – PARTE TERRESTRE 
 

 

Forma de Pagamento 
 

▪ Em 10x: 25% no ato da assinatura do contrato e o saldo parcelado em 9 vezes sem juros. 

▪ 05% de desconto para pagamento à vista. 

 

 

FALE CONOSCO 
 

Você se interessou por essa viagem, mas ainda tem dúvidas? 

O que você acha de ser contatado por telefone ou WhatsApp por um de nossos 
consultores? 

 

 
 
 

 

Fale Conosco 

PERÍODO APARTAMENTO 
DUPLO 

APARTAMENTO 
INDIVIDUAL 

De 19 de maio a 
02 de junho de 2022 

€ 3.640,00 € 4.380,00 

https://api.whatsapp.com/send?phone=551132825029
https://www.youtube.com/channel/UCUO-j722MgbFpfaffbjKHTw/videos
https://www.facebook.com/CenciTurismoItaliaViagem/
https://www.instagram.com/cenciturismo_italia/
https://cenciturismo.com.br/
https://www.youtube.com/channel/UCUO-j722MgbFpfaffbjKHTw/videos
https://www.instagram.com/cenciturismo_italia/
https://www.facebook.com/CenciTurismoItaliaViagem/
https://api.whatsapp.com/send?phone=551132825029
https://cenciturismo.com.br/
https://cenciturismo.com.br/
https://api.whatsapp.com/send?phone=551132825029
https://api.whatsapp.com/send?phone=551132825029
https://viajarparaitalia.cenciturismo.com.br/contato-emocoes-de-primavera-2022

