ROTEIRO DE VIAGEM
VIAGGIO ITALIA, MONACO, FRANÇA

MAIO 2018

11/05 – Sexta Feira
Apresentação no Aeroporto de Guarulhos no balcão da Air France Terminal 3 as 15:30hrs
para embarque no voo AF 459 com destino a Paris, decolando as 19:00hrs. Malas serão
despachadas diretamente a Genova.

12/05 - Sábado
Chegada em Paris (aeroporto Charles de Gaulle) as 11:30am.
Conexão com o voo AF 1316 partindo as 16:50min com destino a Genova as 18:55min.
Desembarque e transporte do Aeroporto para o Starhotel Presidente. Acomodação e noite
livre.

13/05 - Domingo
Despertar as 07:00hrs para o café da manhã e saída as 08:30hrs com destino a Mônaco,
trajeto de 01:50min. Dia livre em Mônaco para assistir as provas do Mônaco Grand Prix
Historique. Nosso retorno ao hotel será as 17:00hrs com chegada prevista as 18:50hrs.
Noite livre.

14/05 – Segunda Feira
Despertar as 06:30hrs para o café da manhã, check-out as 08:00hrs e saída para Turim
prevista para as 08:30hrs. Trajeto de 02:00hrs até o Museu do Automóvel de Turim,
chegada prevista para as 10:30hrs. Visita ao Museu, almoço as 14:00hrs e saída as 15:30hrs
com destino a Basel (Suíça) trajeto de 04:45min. Chegada por volta de 21:00hrs,
hospedagem e noite livre.

15/05 – Terça Feira
Despertar as 07:00hrs para o café da manhã e checkout saída as 09:00hrs para a cidade de
Mulhouse trajeto de 40 Minutos para visita a Cité de L´Automobile. As malas ficarão no
ônibus e a saída será as 16:00hrs com destino a Milão. Trajeto de 04:40min faremos uma
parada para um lanche (não incluído). Chegada em Milão por volta das 22:00hrs. Acomodação
e descanso.

Continuação

16/05 – Quarta Feira
Despertar as 07:00hs para o café da manhã, saída as 08:30hrs com destino a Brescia, trajeto
de Saída logo após café da manhã para a Cidade de Brescia (trajeto 01:25min) afim de ver a
largada da MilleMiglia. Dia livre e retorno previsto para as 17:00hrs. Chegada em Milão as
19:00hrs e noite livre.

17/05 – Quinta Feira
Despertar as 08:30hrs para o café da manhã, saída as 10:00hrs para visita ao Museu Alfa
Romeo em Arese, trajeto de 30 minutos. O Almoço será no Museu e retorno ao hotel,
previsto para as 16:00hrs. Noite Livre.

18/05 – Sexta Feira
Despertar as 07:00hrs para o café da manhã, saída as 08:30hrs com destino a Cidade de
Modena, trajeto de 02:00hrs. Chegada as 10:30hrs na Antiga oficina e Museu Enzo Ferrari.
Saída as 12:30hrs para almoço no tradicional Restaurante Cavallino.
As 15:00hrs saída para Maranello para visita ao Museu Ferrari.
Retorno previsto para as 18:00hrs com chegada as 20:00hrs no hotel e noite livre.

19/05 - Sábado
Manhã livre. As 11:00hrs saída do hotel com destino ao Aeroporto de Milão para embarque
no voo AF 1231 com destino a Paris, chegada as 17:05hrs. A conexão para São Paulo será as
23:30hrs.

20 Domingo
Chegada no Brasil as 06:20hrs.

Pacote Inclui:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Passagem aérea partindo e retornando para Guarulhos
Transporte Aeroporto / Hotel em Genova
02 noites no StarHotel Presidente Genova em apto std c/ café da manhã
Entrada no Museu de Turim com almoço
01 noite em Basel no Hotel Radisson Blue em apto std c/ café da manhã
Entrada no Museu do Automóvel em Mulhouse
04 noites no Hotel Gran Doria em Milão em apto std c/ café da manhã
Visita de dia todo a Brescia para acompanharmos a Mille Miglia.
Entrada no Museu Alfa Romeo em Arese
Entrada na Casa Enzo Ferrari
Entrada no Museu Ferrari
Almoço em Maranello no Restaurante Cavallino
Ônibus para todo o roteiro acima
Transporte Hotel / Aeroporto de Milão
Guia Acompanhante durante todo o roteiro
Seguro de Viagem Trave Ace

O que não está incluso no pacote:
•
•
•
•
•
•

City Tax pagos diretamente no hotel (5,00 a 7,00 por dia)
Entradas para assistir as corridas no Mônaco Historique
Bebidas durante o almoço em Maranello
Bebidas durante o almoço em Turim
Gorjetas a guias e motoristas
Extras de caráter pessoal

Valor do Pacote
€ 3.229,00 Euros
+ € 104,00 Euros de taxas de embarque.
Valor por pessoa em apto Duplo

Podendo ser pago em 10x € 333,00 por pessoa
Importante:
➢ Suplemento para apto individual – € 650,00 Euros
➢ Valor somente da parte terrestre - € 2.340,00 Euros
➢ Para Pagamento a vista será concedido 5% de desconto (Exceto Taxas)
(Independente do dia que incorporar no roteiro deverá ser pago o valor integral)

➢ A viagem pode ser parcelada utilizando um ou mais cartões de crédito:
Visa, Mastercard e/ou Amex
➢ Valores serão convertidos em Reais no câmbio do dia do pagamento
➢ Os valores acima podem sofrer alterações sem prévio aviso
➢ Os hotéis confirmados no roteiro acima podem sofrer alterações e são
utilizados hotéis da mesma categoria
➢ Os voos acima podem ser alterados conforme necessidade da cia aérea.
RESERVAS E INFORMAÇÕES
Marcelo Paolillo - 11.99110.2222
PAOLILLO2300@gmail.com

Toda a operação será feira pela Flytour Viagens
www.flytour.com.br

