ITÁLIA COMPLETA COM ANGELUS NO VATICANO, ASSIS E PÁDUA
Milão / Verona / Veneza / Pádua / Pisa / Florença / Siena / Assis / Roma / Nápoles / Pompeia / Ilha de Capri / Sorrento / Costa Amalfitana
05/05 a 19/05/2019 - 15 DIAS | AÉREO + TERRESTRE + TREM NAPOLES / MILÃO | SAÍDA EM GRUPO COM GUIA ACOMPANHANTE DESDE POA/RS
INTRODUÇÃO » A Itália concentra uma grande quantidade de pontos turísticos e culturais interessantes. Em função de sua rica história cultural,
podemos encontrar no território italiano locais de grande beleza arquitetônica e valor cultural. São diversos museus, parques, monumentos
históricos, castelos, prédios antigos e muito mais. Destaque para as construções do período do império romano e para sua culinária que ganhou o
mundo junto com os seus vinhos. Descubra você mesmo, vamos?

PROGRAMAÇÃO DIA A DIA – ROTEIRO »
01º Dia 05/05/19 (Domingo) - PORTO ALEGRE / SÃO PAULO / MILÃO: Em torno das 17h00 apresentação no aeroporto internacional Salgado
Filho de Porto Alegre/RS para inicio desta fantastica viagem pela Itália, munido de seu passaporte com a validade em dia, embarque em torno
das 19:45h com destino a Milão com conexão em Lisboa, com pernoite e refeições a bordo.
02º Dia 06/05/19 (Segunda) - AÉREO / MILÃO (CHEGADA): Chegada em torno das 16:10h local, procedimentos migratórios e alfandegários e
“Bem-Vindos à Itália”. Chegada a capital da Lombardia e traslado ao hotel perto do aeroporto da chegada com a guia acompanhante para todo o
roteiro. Hospedagem e Jantar no hotel. Milão atrai a um grande número de turistas por sua moda, sua gastronomia, sua ópera, sua igreja (uma
das maiores do mundo), seu castelo renascentista e o fresco do Último Jantar de Leonardo da Vinci. No entanto, esta grande metrópole pode
definir-se também como uma cidade muito comercial, a capital dos negócios e as finanças.
03º Dia 07/05/19 (Terça) – MILÃO / VERONA / VENEZA – MESTRE (270 km): Café da manhã no hotel e posteriormente saída com o transporte
da excursão e guia acompanhante em direção a VERONA com preve parada na Lagoa de Garda. Verona, conhecida mundialmente pela história
de amor entre Romeo e Julieta. e tempo livre para contemplar a casa de nossa romântica donzela, a Praça de Bra, o anfiteatro romano, etc.
Continuação pelo Véneto para nosso hotel. Acomodação em Mestre que fica no continente a menos de 6 km do centro da cidade ou do hotel.
Veneza é um símbolo por sua rede de canais única no mundo, à que há que lhe somar mais de 15 séculos de história e um papel fundamental na
relação com o Oriente Bizantino através do comércio. Foi construída sobre ilhas baixas da lagoa veneziana e os alicerces são de pilotes de
madeira fincados numa base de argila e sobre eles se apoiam as construções centenárias e os canais com suas infinitas pontes.Hospedagem.
04º Dia 08/05/19 (Quarta) – MESTRE / VENEZA / MESTRE: Café da manhã no hotel. Trasaldo do hotel ao pier de embarque em mini cruzeiro
pela Lagoa de Veneza no que poderemos observar algumas das mais importantes ilhas da Lagoa, bem como vários dos edifícios monumentais.
Resto do dia livre. Possibilidade (opcional) de PASSEIO EM GONDOLA e/ou de visitar a BASÍLICA E PALÁCIO DUCAL, bem como a Praça São
Marcos: Napoleão Bonaparte disse desta praça que era "O salão mais belo de Europa". O solo é de louças de pedra de Istria. A praça está
delimitada por edifícios famosos: ao fundo, a fachada da basílica de São Marcos, o Campanile de tijolo, o Palácio Ducal, a Torre do Relógio.
Delimitando a grande praça com uma longitude de quase 500 m estão os dois edifícios chamados Procuradorias Velhas e Procuradorias Novas,
cujas fachadas são uma contínua arcada. Em horário a combinar retorno a Mestre. Hospedagem.
05º Dia 09/05/19 (Quinta) – VENEZA-MESTRE / PÁDUA / PISA / FLORENÇA (255 km): Café da manhã no hotel. Saída para visitar livremente a
Basílica de San Antonio de PÁDUA, única em sua concepção: românico-gótico em fachada e abside, e oriental-islâmico em suas cúpulas. Almoço
em rota (não incluído) e continuação a PISA. Visita livre da espetacular Praça dos Milagres: a Catedral, o Batistério e a surpreendente Torre
Inclinada. Continuação a FLORENÇA, "Berço do Renascimento" sob o mecenato Médici. Florença (em italiano, Firenze) é uma cidade no centro
da região Toscana, no noroeste de Itália, sobre o rio Arno, é a capital da região de Toscana e da Província de Florença e é a cidade que possui
mais obras pictóricas e arquitetônicas do renascimento do mundo. Hospedagem.
06º Dia 10/05/19 (Sexta) – FLORENÇA (CITY TOUR): Café da manhã no hotel. Visita panorâmica: a Catedral ou Duomo de Santa María do Fiore,
o Batistério, com sua famosíssima Porta do Paraíso, de Ghiberti; o emblemático "Ponte Vecchio" (Ponte Velho) e o Mercado da Palha; Plaza da
Signoria (conjunto de edifícios, fontes e esculturas de grande valor artístico), etc. Resto do dia livre. Visita (opcional) de alguma das muitas joias
desta cidade-museu: a Academia, com seu famoso “David” de Miguel Angel, e/ou San Miniato, as Capelas Mediceas ou o Olhador. Pode
percorrer o Mercadillo de San Lorenzo, onde poderemos encontrar, especialmente, seda, palha e couro. A catedral (ou duomo em italiano)
consagrada a Santa María do Fiore se encontra na zona antiga da cidade. Data do século XIV. Destaca sua grande cúpula, com 45 m de
diâmetro e 100 de altura, desenhada por Brunelleschi, um dos maiores arquitetos renascentistas. A famosa Piazza della Signoria é a praça maior
de Florença, onde se encontra a Fonte de Neptuno e o Palazzo Vecchio. A praça se encontra cheia de estátuas reproduções das mais famosas,
como o David de Miguel Ángel. Hospedagem.
07º Dia 11/05/19 (Sábado) – FLORENÇA / SIENA / ASSIS / ROMA (280 km): Café da manhã no hotel. Saída para SIENA, que viveu seu
máximo esplendor no S. XIII quando teve a banca mais florescente de Itália; tempo livre para conhecer sua Catedral, seu fenomenal conjunto de
ruas medievais e sua impressionante Praça do Campo (onde se celebram suas populares festas do Palio). Continuação até ASIS, pátria de São
Francisco. Visita livre da Basílica, com interessantes frescos e a Túmulo do Santo. Uma pitoresca cidade medieval às saias de uma colina ao este
de Perugia, Asis é famosa como o lugar de nascimento de São Francisco, fundador da ordem de monges franciscanos. Continuação da viagem
através do vale do mítico Tiber, assentamento etrusco e origem da civilização latina, até ROMA. Jantar e Acomodação. Roma é a capital de Itália,
da província de Roma e da região do Lazio; está situada no vale do rio Tíber, a uns 20 km do mar Tirreno. Instalada em princípio sobre sete
colinas à esquerda do Tíber, expandiu-se sem ajustar-se a um plano urbanístico por ambas margens do rio. Conta a lenda que os gêmeos
Rómulo e Remo, filhos de Marte, foram abandonados ao nascer, uma loba chamada Luperca se encarregou de amamentá-los e os bebês
cresceram sãos. Sendo adultos, Rómulo matou ao Remo e fundou Roma. Hoje em dia, o símbolo da cidade imperial segue sendo a loba e os dois
meninos. Hospedagem e restante do tempo livre.
08º Dia 12/05/19 (Domingo) - ROMA / CITY TOUR / ANGELUS (BENÇÃO DOMINICAL) + ROMA BARROCA: Café da manhã no hotel e saída
em torno das 08h00 com transporte e guia local para VISITA PANORÂMICA DA ROMA ANTIGA, como por exemplo, o Coliseu (visita externa),
Fórum Romano e Praça Veneza com parada no Vaticano em torno das 11h00 na Praça de São de Pedro para a BENÇÃO DOMINICAL
(ANGELUS) que acontece às 12h na Praça de São Pedro. Basta chegar e não é preciso fazer reservas. É, de longe, a forma mais fácil de ver o
papa (se não estiver viajando e estiver no Vaticano) e de receber uma benção do Sumo Pontífice da Igreja Católica. “Angelus Domini” (significa
anjo do senhor). Trata-se de um momento em que o Papa relembra aos católicos, através de orações, o momento da anunciação, quando o Anjo
Gabriel teria anunciado à Maria a Concepção de Jesus Cristo. Posteriormente almoço livre (não incluído) e prosseguimento das visitas com a guia
local a partir das 14h00 às 17h00, visitando a ROMA BARROCA: Fontana (Fonte) de Trevi, Panteão e Praça Navona. Começamos o tour com
a Fonte de Trevi (visita), que tornou-se famosa com o filme de Fellini "A Doce Vida", foi iniciada em 1732 por Nicola Salvi e inaugurada em 1762.
Visitaremos o interior do Pantheon (visita), erguido pelo Imperador Adriano no II° Século d.c., conserva a mais ampla Cupula do mundo.
Continuamos na Praça Navona (parada) que surge sobre o antigo Estádio do Imperador Domiciano, com a famosa Fonte dos Quatro Rios , obra
prima de Bernini, pai do Barroco Italiano. Retorno com ônibus do tour ao hotel e restante do tempo livre. Hospedagem.
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09º Dia 13/05/19 (Segunda) – ROMA / VATICANO (VISITA DOS MUSEUS DO VATICANO): Café da manhã no hotel e posteriormente traslado
com o ônibus da excursão ao Vaticano para visita guiada aos Museus do Vaticano, Capela Sistina e Basílica de São Pedro por um periodo de
4 horas com ENTRADAS SEM FILA (incluída). A Basilica é o principal edifício do Vaticano, estado soberano dentro de Roma, é o mais
importante edifício religioso do catolicismo, não é uma catedral, mas sim a igreja do Papa. A catedral de Roma é a basílica de São João de Letrán.
A capela Sixtina é de forma retangular, em sua decoração de pinturas ao fresco participaram Sandro Botticelli, Luca Signorelli, Perugino,
Pinturicchio e Ghirlandaio entre outros. A parede sobre o altar maior ocupa-a o Juízo Final. No centro da abóbada se representam nove cenas
retangulares sobre a Criação e a queda do homem. Traslado de retorno com o ônibus da excursão ao hotel e restante do tempo livre. Reserve a
parte da tarde para continuar descobrindo as igrejas, monumentos e termas, como as de Caracalla, passear pela Via Veneto, ou contemplar as
boutiques de moda da Via Condotti e o Corso.Hospedagem.
10º Dia 14/05/19 (Terça) – ROMA / MONTE CASSINO / POMPEIA / NÁPOLES (270 km): Café da manhã no hotel. Saída para Pompéia,
passando por Monte Cassino para tour panorâmico e visita da ABADIA DE MONTECASSINO; em Pompeia, encontro com a guia local para visitar
os magníficos restos arqueológicos desta cidade romana, detida no tempo pela erupção do Vesúvio no ano 79 D.C, perfeitamente conservados,
depois de terem estado cobertos até a sua escavação em 1748. Logo a seguir vamos visitar Nápoles, cidade ligada a coroa de Aragão e que tem
como testemunho o Castelo Novo. A Piazza Plebiscito é a maior e mais famosa praça de Nápoles na Itália. O local abriga construções como a
igreja de San Francesco di Paola, o Palazzo Reale, o Palazzo Salerno e o Palazzo della Foresteria. Nápoles reserva tesouros artísticos e
gastronômicos (tempo para almoço não incluído) da Itália em clima caótico, mas fascinante. Hospedagem c/café da manhã em hotel de Nápoles.
11º Dia 15/05/19 (Quarta) – NÁPOLES / ILHA DE CAPRI / NÁPOLES: Café da manhã no hotel. Traslado ao pier do porto de Nápoles para
atravessarmos em ferry boat (embarcação especial) para a pequena e glamorosa ilha de Capri. Acompanhado de guia local no cruzeiro para a lha
de Capri você poderá admirar o incrível cenário composto por mais colinas de centenas de metros e portos coloridos. Na chegada, indicações
especiais da guia para explanar sobre o que fazer na Ilha. Sugerimos que você contrate localmente (EUR 26,00 a 30,00 por pessoa), ou com a
guia local uma NAVEGAÇÃO AO REDOR DA ILHA passando pela estátua do Scugnizzo, a Grotta del Corallo, a Grotta Bianca, o Arco Natural, a
Villa Malaparte, a Faraglioni, a Baía de Marina Piccola, a Grotta Verde, o Farol de Punta Carena e a Grotta Azzurra (Gruta AZUL). Tempo livre de
quase 4 horas para visitar o centro de Capri. Siga para a Piazza Umberto I, mais conhecida como a Piazzetta, uma pequena praça surpreendente
com antigos edifícios e dominada pelo perfil da ilha Monte Solaro. A Piazzetta é o coração da vida social de Capri, e, por isso, ficou famosa como
"Salotto del Mondo" (sala do mundo). No meio ou final da tarde, retorno a Nápoles, deixando a lendária ilha para trás. Hospedagem.
12º Dia 16/05/19 (Quinta) – NÁPOLES / SORRENTO / COSTA AMALFITANA / NÁPOLES (180 km ida e volta): Café da manhã no hotel. Saída
pela Costa Amalfitana, com as mais deslumbrantes paisagens sobre o mar Mediterrâneo, considerada patrimônio mundial da UNESCO.
Pequenas localidades desfilam pela estrada que serpenteia por entre o mar e a montanha: Sorrento com parada na famosa Piazza Tasso para
uma breve caminhada a fim de admirar sua arquitetura barroca predominante, Santa Ágata, Positano, Ravello e finalmente Amalfi, pitoresco porto
de mar de águas azul-turquesa, em contraste com o branco do casario. Parada nesta estação balnearea para almoço em torno das 13:30h em
diante (não incluído) e tempo livre para desfrutar desta bela paisagem. À tarde regresso a Nápoles. Hospedagem.
13º Dia 17/05/19 (Sexta) – NAPOLES / ROMA / MILÃO (TREM ALTA E MÉDIA VELOCIDADE): Café da manhã no hotel. 07:30h
aproximadamente traslado do hotel até a estação de TREM de Nápoles para viagem de TREM via ROMA com destino a Milão, conforme saída
das 09:40 Nápoles Centrale e que chega às 13:55 na Estação Milano Centrale - 04:15h #9622
.Traslado da Estação de Trem
ao Hotel para 1 noite de hospedagem com café da manhã. Restante da tarde e noite livre para começar a explorar a cidade, sugerimos visitar a
Catedral, Galeria Vittorio Emanuel II, o Teatro alla Scala onde tantos divos foram consagrados, a Basílica do São Ambrosio ou e Castelo dos
Sforza, etc. Acomodação. A origem de Milão remonta a 400 A.C., quando os gauleses se estabeleceram e derrotaram os etruscos. Em 222 A.C.,
a cidade foi conquistada pelos romanos e foi anexada ao Império Romano. Em 1300, a família Visconti, que são nobres de Bergamo, Cremona,
Piacenza, Brescia e Parma, governou e trouxe um período de glória e de riqueza para a cidade. A catedral foi construída em 1386 e se tornou o
símbolo de Milão. Hospedagem
14º Dia 18/05/19 (Sábado) – MILÃO (CITY TOUR) / MILÃO // SÃO PAULO (VIAGEM AÉREA): Café da Manhã no hotel (Deixar malas prontas
para desocupar os aptos na volta do tour às 11:30h). Saída para realizar, city tour de 3h com transporte e guia local para visitar os principais
pontos turísticos da cidade: Praça do Duomo, a Galeria Vittorio Emanuele, a Avenida Vittorio Emanuelle, cheia de lojas famosas, Via
Montenapoleone e Via della Spiga, entre outros. Desocupação dos aptos, posteriormente almoço livre (não incluído) e aguardar o traslado do
hotel ao aeroporto que será em torno das 16:30h (Hotel de Milão / Aeroporto Milão-Malpensa = 55 km). Procedimentos de embarque (Check In)
no Aeroporto de Milão para viagem aérea de retorno ao Brasil – São Paulo, chegando ao Aeroporto de Guarulhos nas primeiras horas de sábado
19/05/9 Pernoite e refeições a bordo...
15º Dia 19/05/19 (Domingo) – CHEGADA A SÃO PAULO / PORTO ALEGRE: desembarque e recolhimento das bagagens para controle
aduaneiro e migratório e posteriormente redespachar para a viagem aérea direta de Guarulhos a Porto Alegre, horário conforme quadro de voos.
Chegada a POA/RS em torno das 10:30h e FIM DOS SERVIÇOS.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PACOTE »
-Para incluir as taxas, tais como: da parte aérea, do trem, city taxas, de remessa internacional, das emissões, estas serão cobrados a parte.
-Passagem aérea em voo regular da TAP e na classe econômica, voando POA/LISBOA/MILÃO // MILÃO/LISBOA/GRUPOA, sem taxas.
-1 jantar (sem bebidas) de boas vindas à Itália servida em três tempos (entrada, prato principal e sobremesa) no restaurante do hotel.
-Transporte com bagageiro para as malas e assistência de guia em português para os traslados de chegada e saída em Milão.
-Ônibus de luxo com bagageiro a disposição dos passageiros, conforme programação, com todas as taxas e despesas do motorista.
-12 Noites de hospedagem em hotéis de categoria 4 Estrelas com café da manhã, conforme quadro de hotéis ou similares em categoria.
-Serviços de bagageiros nos hotéis para 1 mala por pessoa (mala excedente EU$ 2,00 por pessoa na entrada e na saída dos hotéis).
-Traslado hotel de Mestre-Veneza ao píer de Tronchetto para navegação em barco privativo Tronchetto / Praça São Marco / Tronchetto.
-City tour de 2h30min a 3 horas aprox. com guia local em português em Milão, Veneza (tour a pé 2 horas), Florença, Assis e Roma.
-Visita guiada aos Museus do Vaticano (Capela Sixtina) e Roma Barroca com a famosa fonte (Fontana) de Trevi e Piazza Navona.
-City tour de dia inteiro (7 horas ±) com guia local falando português pela Costa Amalfitana, visitando Sorrento, Positano e Amalfi, entre outros.
-Entradas com pré-reservas aos museus do Vaticano, Basílica de São Pedro, Capela Sistina, Abadia Monte Cassino, Escavações de Pompeia.
-Bilhete ferry boat de alta ou media velocidade Nápoles / Ilha de Capri / Nápoles e guia local para orientações e TOURS OPCIONAIS na ilha.
-Traslado à Estação de Trem de Napoles + Bilhete de Trem Alta e/ou Média Velocidade de Nápoles a Milão (4h30min), passando por Roma.
-Transporte com bagageiro para as malas o traslado da estação de TREM de MILÃO ao HOTEL e do HOTEL ao Aeroporto de Milão.
-Serviços de auriculares (radiofones obrigatórios) durantes as visitas com guias locais em português ou espanhol.
-Hospedagem dos guias, o guia italiano o guia brasileiro no mesmo hotel do grupo + refeições dos mesmos.
-Guia acompanhante da Itália, em português, desde o primeiro dia até o último da viagem.
-Guia acompanhante desde Porto Alegre/RS para grupos acima de 20 pessoas.
-Bolsa pequena de viagem, nécessaire, porta-euros e etiquetas para as malas.
-Seguro viagem internacional com cobertura de EUR 30.000,00 por pessoa.
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SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS NO PACOTE »
-Ticket aéreo em primeira classe e/ou executiva, taxas de embarques, segurança e combustível, emissão e outras taxas / impostos.
-Noite adicional por problemas de saúde, greve, fenômenos meteorológicos adversos que impedem a continuação da viagem.
-O que não estiver mencionado como incluído e gastos extras de caráter pessoal em geral (wifi, lavanderia, telefonemas).
-Ingressos a parques nacionais, reservas ecológicas, e/ou museus quando não mencionados como serviços incluídos.
-Traslados de chegada e/ou saída em data ou horário diferente do grupo (EUR 40,00 por pessoa, por trajeto).
-Gorjetas para Guia, Motoristas, carregadores de malas na entrada e saída dos hotéis, bem como nos aeroportos.
-Gorjetas para Guias e Motoristas: 13 DIAS X EUR 4,00 = EUR 52,00 total, por pessoa.
-Maleteiros EUR 1,50 por mala extra (há uma peça já incluída).
INVESTIMENTO POR PESSOA (AEREO + TERRESTRE) »
VALOR EM APTO DUPLO / TRIPLO Standard : R$ 15.590,00 com taxas e impostos, exceto gorjetas e demais serviços não incluídos.
VALOR EM APTO SINGLE (INDIVIDUAL) STD : R$ 21.690,00 com taxas e impostos, exceto gorjetas e demais serviços não incluídos.

Apto triplo adulto confirmação sujeito a disponibilidade, portanto vendas unicamente sob consulta.
FORMAS DE PAGAMENTO »
Pagamento 1 - À vista: Desconto máximo de 4% sobre o valor do pacote, exceto sobre as taxas.
Pagamento 2 - Cheque: Entrada de 20% com cheque ou dinheiro e saldo em até 9X com cheques pré-datados.
Pagamento 3 - Cartão de crédito: Entrada de 30% em cheque/dinheiro e saldo em até 5X no VISA/MASTER/Outros.
Pagamento 4 - Boleto: Entrada de 30% em cheque/dinheiro e saldo em até 6X, devendo estar quitado antes da viagem.
Valores em EUROS deverão ser convertidos em Reais no ato da compra. Valores e condições sujeitos a alteração sem prévio aviso.
CONDIÇÕES GERAIS PARA A COMPRA DO PACOTE »
1. Preenchimento da ficha de inscrição e reservas com os dados completos.
2. Assinatura do contrato de viagem com as condições gerais em duas vias.
3. Entregar ou enviar a cópia da identidade e/ou do passaporte do passageiro responsável e dos acompanhantes.
4. Para compras com Cartão de Crédito, enviar cópia frente e verso do cartão de crédito e do RG com ficha de autorização de débito assinada.
5. Pgto. Parcelado, entrada em cheque ou dinheiro e saldo com cheques pré-datados com a assinatura da ficha de parcelamento em duas vias.
PARTE AEREA – BLOQUEIO DE GRUPO DE 22 LUGARES / HORÁRIOS PREVISTOS »
TP 118 05 MAI PORTO ALEGRE / LISBOA
19:45 10:30
TP 826 06 MAI LISBOA / MILÃO
12:35 16:10 + 01
TP 829 18 MAI MILÃO / LISBOA
20:15 22:10
TP 087 18 MAI LISBOA / GUARULHOS
23:20 05:20 + 01
O6 6126 19 MAI GUARULHOS / PORTO ALEGRE
08:25 10:05
Bagagem de mão até 10 Kg a ser levada no compartimento acima do avião e 2 malas de 23 kg a ser despachada.

HOTÉIS CONFIRMADOS/PREVISTOS » Sujeitos à alterações por força maiores por hotéis similares em categoria e localização.
06 a 07 /05/19 - Milão - Hotel Holiday Inn Linate Airport - www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/peschiera-borromeo/milpe/hoteldetail
07 a 09/05/19 - Veneza-Mestre - Hotel Lugano Toretta - www.hotel-venezia-mestre.com
09 a 11/05/19 - Florença – Hotel Rafaello - www.raffaellohotel.it
11 a 14/05/19 - Roma – Hotel Eurostards Aeterna - www.eurostarshotels.com.pt/eurostars-roma-aeterna.html
14 a 17/ 05/19 - Nápoles - Hotel Palazzo Salgar - www.palazzosalgar.directotels.com
17 a 18 /05/19 - Milão - Hotel Grand Doria - www.doriagrandhotel.it

DOCUMENTAÇAO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM »
-Passaporte original dentro da validade (vencendo 6 meses a partir do embarque) emitido pela Polícia Federal.
-Estrangeiros e menores de idade com ou sem acompanhamento dos pais consultem documentações necessárias.
-Outros tipos identidades como carteiras funcionais ou carteira de motorista não são aceitas para embarcar a este destino.
LOCAL DE EMBARQUE PRINCIPAL »
Apresentação para check in nacional e embarque, no mínimo 2 horas antes no Aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre/RS - Terminal 1.
Apresentação para check in internacional e embarque, no mínimo 03 horas antes do horário de partida do voo, por se tratar de viagem em grupo.
Passageiros de outras cidades de estados vizinhos poderão embarcar no seu Aeroporto de Origem com adicional da diferença tarifária.
MAPA DO ROTEIRO »

DESEJAMOS EXCELENTE VIAGEM!

