PARTIDA DE LISBOA
PROGRAMA

SERVIÇOS INCLUIDOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passagem aérea Lisboa/Veneza/Lisboa em
classe económica com a TAP (23K de
bagagem incluída);
Acompanhamento durante toda a estadia em
Veneza por Assistente Local (idioma:
português);
Acompanhamento de um guia profissional nas
visitas de Veneza (idioma: português);
2 noites em Veneza no Hotel de 4 estrelas
indicado, ou similar em regime de alojamento
e pequeno-almoço;
1 Jantar no Hotel no 1º dia (exclui bebidas);
Visita Panorâmica Noturna à Praça de São
Marcos e Canais sob orientação do guia local;
Visita de Veneza, com visita interior à Basílica
de São Marcos, sob orientação do guia local;
Taxas de aeroporto, segurança e combustível
– (suj. a alterações legais);
Taxas hoteleiras, de turismo, serviços e IVA;
Seguro de Viagem.

18 FEVEREIRO – LISBOA / VENEZA
“Noite de Carnaval nos Canais”
19 FEVEREIRO – VENEZA
Visita da Cidade e “Carnaval de Veneza”
20 FEVEREIRO – VENEZA / LISBOA
“Espetáculo de Trajes de Carnaval”

Informações uteis e importantes:
Reservas online em www.lusanova.pt. Lugares limitados. Mínimo 20 pessoas.
Condições de reserva e cancelamento - Depósito de 30% obrigatório após confirmação da reserva não reembolsável em caso de
cancelamento; restante pagamento até 1 mês antes da Partida.

ITINERÁRIO:

OPCIONAL - Termine a visita de Veneza, com um agradável
Passeio de Gondola nos canais (1H)

18 FEVEREIRO – LISBOA | VENEZA

Por pessoa: EUR 25,00

Comparência no Aeroporto de Lisboa 2H30 antes do
embarque: 10H30
Encontro com o nosso Delegado, formalidades e
embarque no TP 0864 às 13H00 com destino a Veneza.
Chegada ao Aeroporto de Veneza pelas 16H55. Transfer
para o hotel.
Check-in, distribuição de quartos e jantar no Hotel NH
Venice Rio Novo 4*.
À noite, saída para visita panorâmica noturna à Praça de
S. Marcos e Canais de Veneza para apreciar o ambiente
do famoso Carnaval de Veneza, um dos eventos mais
importantes do ano em Itália e um dos mais antigos do
mundo. Surgiu no séc. XI, quando a nobreza se disfarçava
para sair à rua e misturar-se com o povo. No séc. XIII foi
instituído feriado municipal. Contudo, com a queda da
Républica de Veneza no fim do séc. XVIII, esta tradição
foi proibida por Napoleão Bonaparte, que apenas permitia
festas privadas nas ilhas venezianas de Murano, Burano e
Torcello. Oficialmente, o Carnaval de Veneza só foi
retomado em 1980.

Tarde livre na Ilha de Veneza para passear e divertir-se com
os diversos programas de rua do Carnaval de Veneza.
Regresso livre ao hotel (não inclui transporte).
OPCIONAL – Carnaval da Ilha de Burano – Por pessoa: 50€
(min. 15 participantes)
De tarde, travessia de barco até à colorida Ilha de Burano
para assistir ao seu Carnaval. Celebrado pelos habitantes da
ilha, o Carnaval de Burano ("El Carneval de Buran") é também
um carnaval de rua, porém mais pequeno e acolhedor e com
um cunho mais popular. Tornou-se num evento imperdível
pois foi graças a ele, que o Carnaval de Veneza sobreviveu,
atraindo atualmente, não apenas os “Buranelli”, mas
igualmente os venezianos e turistas de todos os cantos do
mundo. Regresso ao hotel ao fim da tarde.
Alojamento no Hotel NH Venice Rio Novo 4*.

20 FEVEREIRO – VENEZA | LISBOA
Pequeno-almoço no Hotel e Check-Out.

A elegância e cor dos trajes e a beleza das misteriosas
máscaras venezianas, remontam ao séc. XVIII.
Originalmente as máscaras nobres eram brancas, as
roupas em seda e chapéus de três pontas. O anonimato
permitia aos nobres participarem nos jogos, festas e folia
popular.

De manhã, despedida de Veneza com assistência ao
Espetáculo e Concurso de Trajes de Carnaval, na Praça
de São Marcos.
Em hora a informar localmente, transporte para o
Aeroporto de Veneza.
Formalidades e embarque no TP 0863 às 17H40 com
destino a Lisboa.
Chegada ao Aeroporto de Lisboa às 19H50.

Alojamento no Hotel NH Venice Rio Novo 4*.

FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS

19 FEVEREIRO – VENEZA
Pequeno-almoço no Hotel.
Manhã dedicada à visita de Veneza. Saída do hotel de
autocarro e travessia de barco até à Praça de São
Marcos, onde dará início a visita a pé ao centro da cidade.
Destaque para a Ponte dos Suspiros, a Basílica de São
Marcos (visita interior incluída) e a Torre do Relógio.

Informações uteis e importantes:
Reservas online em www.lusanova.pt. Lugares limitados. Mínimo 20 pessoas.
Reservas online em www.lusanova.pt. Lugares limitados.
Condições de reserva e cancelamento - Depósito de 30% obrigatório após confirmação da reserva não reembolsável em caso de
Condições de reserva e cancelamento - Depósito de 30% obrigatório após confirmação da reserva não reembolsável em
cancelamento; restante pagamento até 1 mês antes da Partida.
caso de cancelamento; restante pagamento até 1 mês antes da Partida.

