FLORENÇA, TOSCANA E CINQUE TERRE
PASSEIOS PRIVATIVOS

CITY TOUR A PÉ EM FLORENÇA | DURAÇÃO: 2h30
Saída para visita a pé, com acompanhamento de guia local, pela cidade de Florença, considerada a capital cultural da Itália. O
passeio incluirá as principais atrações turísticas, como a Piazza della Signoria, a Ponte Vecchio, o Duomo e a Basílica de Santa
Maria Del Fiore.
CITY TOUR A PÉ EM FLORENÇA, COM ENTRADA NA GALLERIA UFFIZI | DURAÇÃO: 4h
Saída para visita a pé, com acompanhamento de guia local, pela cidade de Florença, considerada a capital cultural da Itália.O
passeio incluirá as principais atrações turísticas, como Piazza della Signoria, Ponte Vecchio, Duomo, Basílica de Santa Maria
Del Fiore, Loggia dei Lanzi e Casa de Dante (exterior). Continuação da visita dentro da Galleria degli Uffizi.
SIENA E SAN GIMIGNANO | DURAÇÃO: 6h
Café da manhã e saída para Siena. Encontro com o guia local para uma visita pela cidade, a terra da tourada mais conhecida da
Toscana, onde acontece o Palio di Siena, evento que reflete antigas rivalidades bairristas e paroquiais. Passeio pelas belas
ruas, com magníficas vistas e monumentos arquitetônicos impressionantes, como o Duomo, a Piazza del Campo e a Torre dei
Mangia.
PISA E LUCCA, COM ENTRADA NO DUOMO | DURAÇÃO: 8h
Saída do hotel, encontro com o guia local e início da visita pela charmosa cidade medieval de Lucca. Prosseguimento para a
cidade de Pisa, famosa pela sua torre inclinada. Além da torre (visita do exterior), visitaremos a Praça dos Milagres, incluindo o
Duomo e o Baptistero.
DIA INTEIRO EM CINQUE TERRE | DURAÇÃO: 8h
Saída do hotel e encontro com o guia local em La Spezia. Começo do passeio com uma linda vista panorâmica do golfo e dos
vinhedos. O passeio continua com o trem local, visitando Vernazza. Tempo livre para almoço no restaurante Gambero Rosso ou
Gianni Franzi. Continuação até Monterosso e Levanto. Ao término, regresso de carro desde Levanto até Florença.
Para mais informações, consulte a nossa equipe de atendimento: mercatur@mercatur.com.br
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