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1º DIA LISBOA OU PORTO / NICE
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida para 
formalidades de embarque. Partida em voo regular da TAP Air Por-
tugal com destino a Nice. Chegada e assistência pelo nosso guia 
privativo de língua portuguesa que acompanha a viagem do aero-
porto de chegada ao aeroporto de partida. Breve visita panorâmi-
ca orientada pelo nosso guia privativo. Transporte ao hotel. Alo-
jamento em hotel de **** na região de Nice. Jantar incluído.

2º DIA NICE / ÈZE VILLAGE / MÓNACO / MONTE 
CARLO / NICE
Pequeno-almoço buffet no hotel. Tempo livre para atividades de 
gosto pessoal. Aproveite para conhecer o mercado matinal, per-
correr a Promenade des Anglais e admirar uma das mais famosas 
praias da Côte D’Azur. Em hora a indicar partida para Èze Village, 
através da Moyenne Corniche e suas belíssimas paisagens. Almo-
ço em restaurante local. Depois, visitando a aldeia de Èze, verda-
deiro ninho de águia, chegaremos ao jardim exótico, que não só 
reúne uma fabulosa coleção de cactos, como, do alto dos seus 
427 metros, nos inebria pelo esplêndido panorama sobre o Medi-
terrâneo. Visita à Usine Laboratoire Fragonard, um dos expoentes 
da indústria cosmética do sul da França. De seguida partimos para 
o Principado do Mónaco, estado soberano desde 1297 quando 
François Grimaldi o arrebatou aos genoveses, para aí instalar a sua 
dinastia. Local onde se realiza o mais excitante circuito urbano de 
Fórmula 1, e conhecido pelo luxo, sofisticação e glamour. A visita 
orientada pelo nosso guia leva-nos a pé pelas ruelas da cidade, 
passando pelo Museu Oceanográfico, no passado dirigido por 
Jacques Cousteau, passando na catedral onde repousam a malo-
grada princesa Grace Kelly e seu esposo Rainier III, e terminando o 
passeio na praça do Palácio Grimaldi, com seus miradouros sobre 
a baía de la Condamine, sempre repleta de iates, ou o bairro de 
Fontvieille, espaço ganho ao mar nos anos 70. Jantar em restau-
rante local e continuação para Monte-Carlo, onde além do casino, 
pode apreciar os jardins, as belas fachadas e o “desfile” de carros 
de alta gama. Regresso a Nice e alojamento.

3º DIA NICE / ST. PAUL DE VENCE / CANNES / GÉNOVA
Pequeno-almoço buffet no hotel. De seguida partimos para a en-
cantadora aldeia fortificada Saint-Paul de Vence, “pendurada” num 
esporão rochoso, entre os Alpes Marítimos e o Mediterrâneo, que 
nos deslumbra pelas suas ruelas medievais e variedade de pequenas 
galerias de arte. Foi morada do pintor Marc Chagall nos seus últimos 
20 anos de vida. Conduzidos pelo nosso guia acompanhante, tere-
mos tempo para passear pelas ruelas estreitas e sentir o seu char-
me. Depois, continuação para Cannes, conhecida como a “estrela 
da Côte D’Azur”, famosa pelo Palácio dos Festivais, a marina com os 
seus luxuosos barcos de recreio e a avenida marginal Boulevard de la 
Croisette. Almoço em restaurante local. Continuação para Génova 
- capital da Ligúria e maior porto marítimo de Itália. Jantar e aloja-
mento no Hotel NH Génova Centro **** ou similar.

4º DIA GÉNOVA / RAPALLO / PORTOFINO / RAPALLO 
/ GÉNOVA
Pequeno-almoço buffet no hotel. Génova, é uma pérola a ser des-
coberta, uma joia artística inesperada. Senhora dos mares até ao 
séc. XVI, e cidade natal de Cristóvão Colombo, usufruiu do comér-

cio de mercadorias do Médio Oriente, (seda, pedras preciosas e 
especiarias) cobrindo-se de palácios barrocos e igrejas sumptu-
osas. O nosso passeio, acompanhado de guia local, começará 
com uma panorâmica de autocarro seguida de passeio a pé. Da 
Piazza Ferrari, com sua fonte monumental, ao Teatro da Ópera, 
atravessando o Palácio Ducal, faz-se a ligação entre a cidade mo-
derna e a antiga. Depois, as intricadas e castiças ruas do bairro 
mercantil levar-nos-ão à catedral de S. Lourenço, e à Via Garibaldi 
uma elegante artéria genovesa com palácios do séc. XVI e XVII. 
Finda a visita, partimos em direção a Rapallo onde almoçamos 
em restaurante local. De tarde, embarcamos numa viagem até à 
pitoresca enseada de Portofino1, local de encontro das estrelas do 
cinema mundial. Em hora a indicar, retorno de barco a Rapallo e 
posteriormente, a Génova. Jantar e alojamento no hotel.
1Caso as condições de navigabilidade obriguem à suspensão dos trans-
portes marítimos no Golfo do Tigullio, Portofino será substituído por Sta 
Margherita Ligure. 

5º DIA GÉNOVA / MILÃO / COMO / MONTANO 
LUCINO
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida em direção a Milão ca-
pital da finança e da moda italiana, para admirar a imponente Ca-
tedral de Nossa Senhora de Milão, as Galerias Vittorio Emanuelle 
e o Teatro alla Scala, o mais famoso teatro de ópera do mundo. 
Almoço em restaurante local. Em hora a indicar partida para Mon-
tano Lucino, com paragem em Como para fotografar e deambular 
nas margens do seu belíssimo lago. Chegada a Montano Lucino, 
jantar e alojamento no Hotel Cruise **** ou similar. 

6º DIA MONTANO LUCINO / ST MORITZ (BERNINA 
EXPRESS) / TIRANO / MONTANO LUCINO
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para a Suíça, percorren-
do estradas alpinas e o Maloja Pass, para chegar a St. Moritz, fa-
mosa estância de esqui situada a 1822 metros de altitude. Almoço 
em restaurante local. Ao início da tarde, embarque num dos mais 
famosos comboios alpinos, o Bernina Express que, através de ma-
ravilhosas paisagens, nos levará até à localidade italiana de Tirano. 
Regresso a Montano Lucino, jantar e alojamento no hotel.

7º DIA MONTANO LUCINO / LUGANO / BAVENO OU 
STRESA
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para a cidade Suíça de 
Lugano, também ela situada nas margens de um lago, que pela 
quantidade de cerejeiras na região, foi pelos romanos apelidado 
de Ceresio. Tempo para passear no Parco Cívico e nas ruas de ar-
cadas do centro antigo. Almoço em restaurante local, e partida 
para Stresa ou Baveno, Chegada, jantar e alojamento no Grand 
Hotel Simplon **** ou Grand Hotel Dino **** similar.

8º DIA BAVENO OU STRESA / ILHAS BORROMEU / 
AEROPORTO DE MILÃO / LISBOA OU PORTO
Pequeno-almoço buffet no hotel. Embarque para a Ilha Bella, para 
visita ao Palácio Borromeu, com guia local, e seus fantásticos jar-
dins em socalcos. Em horário a combinar, partida para o aeropor-
to de Milão. Formalidades de embarque e saída em voo regular 
da TAP Air Portugal com destino a Lisboa ou Porto. Chegada ao 
aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM

CÔTE D’AZUR, ALPES 
SUÍÇOS E LAGOS ITALIANOS

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

NICE • ÈZE VILLAGE • MÓNACO • MONTE CARLO • ST. PAUL DE VENCE • CANNES • GÉNOVA • RAPALLO • PORTOFINO • MILÃO 
COMO • ST. MORITZ • TIRANO • MONTANO LUCINO • LUGANO • BAVENO OU STRESA • ILHAS BORROMEU

JULHO 14 21 28
AGOSTO 4 11 18 25
SETEMBRO 1

DATAS DUPLO INDIVIDUAL criança
Todas as datas 
de partida € 1.890 € 2.390 € 1.590

• Passagem aérea em classe económica, em voos regulares TAP Air Portu-
gal, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem por pessoa até 23kg;

• Assistência nas formalidades de embarque;
• Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com o itinerário;
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa, desde o ae-

roporto de chegada ao aeroporto de partida, no destino;
• Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
• Todos os pequenos-almoços buffet;
• Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não incluídas);
• Guia local em Génova e Palácio Borromeu;
• Restantes visitas orientadas pelo guia privativo em: Nice, Èze Village, 

Mónaco, St. Paul de Vence, Cannes, Portofino, Milão, passeio comboio 
Alpino Bernina Express, St. Moritz e Lugano;

• Visitas e entradas conforme programa;
• Serviço de bagageiros a saída dos hotéis (1 peça de bagagem por pes-

soa);
• Seguro Multiviagens – capital €30,000*;
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
• Taxas de aviação - € 160 (saída de Lisboa).
* Seguros complementares pág. 66

O PREÇO INCLUI

DATAS DE PARTIDA garantidaS

PREÇO POR PESSOA 

8 12 13 7
DIAS VISITAS REFEIÇÕES p.a.buffet
NICE GÉNOVA MONTANO LUCINO BAVENO OU STRESA
2 2 2 1

MÓNACO ST MORITZ

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO 
conforme itinerário

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 160 (saída de Lis-
boa) (sujeito a alteração). Preço da criança (2-11 anos), comparti-
lhando o quarto com dois adultos.

Nas datas sublinhadas o itinerário realiza-se no sentido inverso, garan-
tindo integralmente todos os serviços e visitas programadas. Consulte 
o itinerário detalhado em www.nortravel.pt

SUPLEMENTOS
Taxa de aviação saída do Porto € 25

circuito
QUALIDADE

NORTRAVEL

MILÃO

GÉNOVA

CANNES
MÓNACO

ST. PAUL DE VENCE
NICE

COMOBAVENO
LUGANO

TIRANO
ST.MORITZ

RAPALLO / PORTOFINO

MONTANO LUCINO

MONTE CARLO

PARTIDAs GARANTIDAs
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