
O MELHOR DOS LAGOS ITALIANOS 
MILÃO, LAGO D’ORTA, ILHAS BORROMEO, STRESA, LAGO MAGGIORE, LOCARNO, LUGANO, COMO, 

TREMEZZO, BERGAMO, BRESCIA, VERONA, PÁDUA E VENEZA 
 

22 A 28 DE JUNHO DE 2023 
 

Viagem acompanhada pelo Sr. Amadeu Marques e pelo Sr. Padre José Ribeiro Mendes 

ITINERÁRIO 
 
22/6 (Qui.) - PORTO E LISBOA / MILÃO  
Participantes do Porto: Comparência em Braga, em hora a indicar e partida com destino ao aeroporto Francisco Sá Carneiro. 
Concentração no aeroporto pelas 03h00 e assistência nas formalidades de embarque por um representante da EMVIAGEM. Partida 
em voo de carreira regular TAP (TP 1945) às 05h00 com destino a Lisboa. Chegada pelas 06h00. Transbordo e mudança de avião.  
Participantes de Lisboa: Comparência em São Domingos de Rana em hora a indicar e partida com destino ao aeroporto de Lisboa. 
Concentração no aeroporto de Lisboa pelas 05h15 (junto à Farmácia do Aeroporto - Terminal 1) e assistência nas formalidades de 
embarque por um representante da EMVIAGEM.  
 
Partida em voo de carreira regular TAP (TP822) às 07h15 com destino a Milão. Chegada pelas 10h55, formalidades de 
desembarque, recolha de bagagem e assistência por um representante da agência no destino.  
 
Transporte para almoço em restaurante local. Início da visita de Milão, capital italiana da moda, dos negócios e das finanças. 
Iniciamos pela Catedral (Duomo). Considerada uma “fantástica selva de mármore”, é o mais importante monumento gótico de 
Itália. A sua construção foi iniciada em 1386 por Juan Galeazzo Visconti (primeiro Duque de Milão), continuando no mesmo estilo 
ao longo dos séculos. As 135 torres foram terminadas no último século, sendo que a mais alta delas serve de base para a estátua de 
Nossa Senhora, “a Madonnina”. A visita continua com a famosa galeria do séc. XIX: chamada também como “o salão de Milão”, ou 
seja, “a Galeria Vitorio Emanuele II”, em forma de cruz, é constituída por uma passagem pública, coberta, que liga a Praça da 
Catedral à Praça do Teatro La Scala, que admiraremos do exterior. Trata-se de um dos teatros mais famosos no mundo: há mais de 
duzentos anos recebe artistas internacionalmente conhecidos. No final das visitas instalação no hotel, jantar e alojamento. 
 
23/6 (Sex.) - MILÃO / ORTA SAN GIULIO - LAGO D’ ORTA / ILHAS BORROMEO / STRESA 
Pequeno almoço no hotel e partida em direção a Orta San Giulio. Cidade envolta numa atmosfera mística, na qual faremos a 
travessia do Lago d’Orta, um dos lagos mais majestosos e menos conhecidos de Itália, até à Ilha San Giulio. Visita à pitoresca 
cidade. Regresso a Orta San Giulio e almoço em restaurante local. Após esta refeição partimos em direção a Stresa. Dedicamos a 
tarde às Ilhas Borromeo, 3 ilhas famosas (Madre, Bella e Pescatori) graças à família Borromeo e visita à mais bonita e conhecida, a 
Ilha Bella, antiga aldeia piscatória transformada num complexo composto por um palácio barroco construído entre 1632 e 1671 

ANO 

2023 



pela família Borromeo. Partida para Stresa, antiga aldeia piscatória nas margens do Lago Maggiore. Instalação no hotel, jantar e 
alojamento. 
 
24/6 (Sáb.) - STRESA - LAGO MAGGIORE / LOCARNO / LUGANO / COMO  
Pequeno almoço no hotel. Partimos em direção a Locarno, comuna suíça do Cantão de Ticino. Estende-se pelas margens do Lago 
Maggiore, o segundo maior da Itália. O seu nome está ligado ao famoso Festival Internacional do Cinema, que tem lugar 
anualmente, em Agosto. A Praça Grande é o coração de Locarno. É uma praça ampla, próxima do lago, cercada por edifícios com 
varandas em estilo lombardo. A poucos passos da praça, escondido atrás de elegantes edifícios, encontra-se o centro histórico, 
conhecido como Cidade Velha. Destacamos ainda o Castelo Visconteo (exterior), datado do séc. XII. Almoço em restaurante local. 
Saída para Lugano e visita à capital da Suíça italiana, situada nas margens do lago com o mesmo nome.  No final da visita saída para 
Como. Chegada, instalação no hotel, jantar e alojamento. 
 
25/6 (Dom.) - COMO / BELLAGIO - LAGO COMO / TREMEZZO / COMO - MONTANO LUCINO 
Pequeno almoço no hotel e partida em autocarro pelas margens do Lago Como até Bellagio. Conhecida desde a Antiguidade pelo 
seu clima e belas paisagens. Conserva um traçado medieval e pitoresco, com vielas íngremes e sinuosas, villas e igrejas. Travessia 
de barco até Tremezzo, uma das estâncias turísticas mais famosas da região. Almoço a bordo. Saída para Montano Lucino, nos 
arredores de Como, em que no caminho poderemos apreciar a sua paisagem de montanhas e colinas escarpadas. (Celebração de 
Eucaristia em hora e local a indicar) Chegada e instalação no hotel, jantar e alojamento. 
 
26/6 (Seg.) - COMO / BERGAMO / BRESCIA  
Pequeno almoço no hotel. Visita de Como, em que se destaca o Duomo (Catedral), iniciada em 1396 e para o Lago Como, o terceiro 
maior de Itália e o mais profundo. Tem a forma de y invertido, com os braços dos Lagos Como, Lecco e Colico. As suas margens 
estão compostas por elegantes villas e jardins aristocráticos. Partida para Bergamo, uma das principais cidades da Lombardia, rica 
em tesouros artísticos e arquitetónicos medievais e renascentistas. Chegada e almoço em restaurante local. Após esta refeição, 
Subida no funicular e visita ao centro histórico com destaque para a Igreja Santa Maria Maggiore. Continuação para Brescia. 
Instalação no hotel, jantar e alojamento. 
 
27/6 (Ter.) - BRESCIA / VERONA / PÁDUA  
Pequeno almoço no hotel. Partida para Verona, visita da mítica cidade da “Tragédia de Romeu e Julieta”, com um centro histórico 
rico e classificado Património da Humanidade pela UNESCO. Visita com guia local à cidade com destaque para a Arena, terminada 
no ano 30, o terceiro maior anfiteatro romano, a Praça Bra, a comercial Via Mazzini, Piazza delle Erbe, Piazza dei Signori e a Casa da 
Julieta (exterior). Continuação para Pádua onde chegaremos para almoço em restaurante local. Após esta refeição, inicio da visita 
com visita com especial destaque para a Basílica de Santo António de Pádua, onde, na sua arquitetura, é notória a influência 
Bizantina e onde se encontra o túmulo do Santo português, que aqui pregou e morreu. Visita à Capela onde se encontram as 
Relíquias do Santo. Instalação no hotel, jantar e alojamento. 
 
28/6 (Qua.) - PÁDUA / VENEZA / LISBOA E PORTO 
Pequeno almoço e saída para visita de Veneza. Transporte para o porto de embarque e travessia de barco com destino à Praça de 
São Marcos. Visita da cidade mundialmente famosa e que surge das águas, como um milagre.  A nossa visita incluí a Praça e Basílica 
de São Marcos e a Ponte dos Suspiros. Almoço em restaurante local. Algum tempo livre para ultimo contacto com a cidade. 
Regresso ao porto de embarque e travessia.  
 
Em hora a indicar, transporte privativo para o aeroporto e formalidades de embarque assistidas por um representante da agência 
no destino. Partida em voo de carreira regular TAP (TP861) às 19h05 com destino a Lisboa. Participantes de Lisboa: Chegada ao 
aeroporto pelas Lisboa pelas 21h15, formalidades de desembarque e recolha de bagagem. Transporte para o local de partida do 
grupo.  
 
Participantes do Porto: Chegada ao aeroporto pelas Lisboa pelas 21h15, transbordo e mudança de avião. Continuação em voo TAP 
(TP 1928) às 23h30. Chegada ao aeroporto do Porto pelas 00h30, formalidades de desembarque e recolha de bagagem.  Transporte 
para o local de partida do grupo.  
 
           Final da viagem e dos nossos serviços.  
 
 
 

Fim do Itinerário 

Inscrições até dia 27 de fevereiro de 2023 | Lugares Limitados 
 

Inscrições por email para t.religiosoecultural@emviagem.pt - Telefone: 211 167 450 
 

Informações: Padre José Ribeiro Mendes - 961 917 028 | Sr. Amadeu Marques - 968 424 901 / 214 578 365 



PREÇO E CONDIÇÕES PARTICULARES 
 
Mínimo de 40 participantes     .................................     1 925,00 €                                   Suplemento para  
Mínimo de 35 participantes     .................................     2 050,00 €                                   Quarto Individual     ……….     330€ 
Mínimo de 30 participantes     .................................     2 145,00 €               
 (Nota o programa sofreu uma atualização de preços aquando da confirmação dos voos)                     

 
SINALIZAÇÃO E PAGAMENTOS 
Até 120 dias da viagem - sinalização    de  500€ (quinhentos euros) 
Até   90 dias da viagem - pagamento de 600€ (seiscentos euros) 
Até   60 dias da viagem - pagamento de 600€ (seiscentos euros) 
Até   30 dias da viagem - pagamento final (restante valor, de acordo com o número mínimo de participantes inscritos) 
 
SERVIÇOS INCLUÍDOS: 
• Transporte em autocarro de turismo do local de partida (a indicar) para o aeroporto e vice versa;  
• Passagem aérea em voo de carreira regular, com direito ao transporte de uma bagagem de porão até 23kg e uma peça de 

bagagem de mão até 8 kg; 
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível, valor incluído: 76,62€ 
• Circuito em autocarro de turismo com ar condicionado; 
• Estadia em hotéis de primeira categoria, em quarto selecionado com banho ou duche privado; 
• Refeições (menu fixo) de acordo com o presente programa de viagem com água às refeições; 
• Guia acompanhante durante o circuito no destino; 
• Visitas acompanhadas por guia local, conforme o presente programa de viagem; 
• Auriculares durante todo o percurso; 
• Seguro de assistência em viagem, com cobertura de cancelamento e interrupção da viagem, cancelamento por circunstâncias 

inevitáveis e excecionais + seguro proteção COVID; 
• Taxas hoteleiras, serviços e IVA; 
• Mochila EMVIAGEM. 
 
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS: 
• Bebidas às refeições, refeições especiais e não mencionadas, gratificações a guias e motoristas, extras de carácter pessoal (bar, 

lavandaria, telefonemas, etc.), bagageiros e o que não esteja indicado no presente programa.  
• Despesas relacionadas com testes à COVID-19 (caso seja necessário para a realização da viagem). 

 
INSCRIÇÃO 
Todos os participantes deverão preencher o Boletim Inscrição Online disponibilizado pelo organizador da viagem ou enviar para o 
email t.religiosoecultural@emviagem.pt uma digitalização do documento de identificação a utilizar na viagem, autorizando o uso 
dos dados pessoais, que visam em exclusivo a sua utilização para a compra de serviços turísticos. 
 
IDENTIFICAÇÃO 
Para esta viagem é obrigatório apresentar o Cartão de Cidadão com uma validade durante todo o período da viagem.  
 
ALTERAÇÃO DE PREÇOS 
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível sujeitas a variações, podendo sofrer aumentos à data da emissão dos bilhetes.  
 
CONSIDERAÇÕES 
• Por força da situação atual, as visitas previstas no presente programa poderão estar condicionadas à disponibilidade do espaço, 

sofrer alterações ou até mesmo canceladas sem aviso prévio. 
• Será disponibilizado através do organizador da viagem o programa, boletim de inscrição, condições gerais, apólice do seguro e a 

FIN pelo que, com a inscrição na viagem está implícito o conhecimento e aceitação das condições. 
• Ao viajar para um Estado-Membro da União Europeia, Islândia, Listenstaina, Noruega, Suíça e Reino Unido, saiba para que serve 

e como obter atempadamente o Cartão Europeu de Saúde - https://www.seg-social.pt/pedido-cartao-europeu-seguro-doenca 
 
POLÍTICA DE CANCELAMENTO 
Caso algum dos participantes queira desistir da viagem, pode fazê-lo até 90 dias antes da partida, sendo restituída a totalidade do 
montante entregue até ao momento. A menos de 90 dias, fica sujeito aos gastos que a anulação do contrato venha a dar lugar e 
ainda a uma percentagem que pode ir até 15% do preço da viagem contratada. Se não se confirmar o mínimo de participantes até 
à data de 90 dias antes da partida, reserva-se à agência o direito de cancelamento. 
 
 
 

Rua Capitão Ramires 5A 1000-084 LISBOA                                       visite-nos em 
        Contacto (suporte): 211 167 450                               religiosoecultural.emviagem.pt 
Email: t.religiosoecultural@emviagem.pt                 

Data de Impressão | 25 outubro de 2022                                                                                    Grupo EMVIAGEM - RNAVT: 2675   


