VERONA E ARREDORES

PASSEIOS PRIVATIVOS COM GUIA FALANDO PORTUGUÊS
VERONA ROMÂNTICA | DURAÇÃO: 2h30
Encontro com o guia de língua portuguesa. O passeio inicia na Piazza Bra, onde será explanado sobre as quatro épocas
históricas da cidade. Durante a visita, o viajante poderá admirar o rio Adige. Em uma das suas curvas está o imponente
Castelvecchio, fortaleza que pertenceu à família Scala do século XIV. Passando pela outra curva se vislumbra o passado
glorioso da cidade romana na Ponte di Pietra e se pode admirar as ruínas do teatro romano. A visita termina na casa de
Julieta, da famosa história de amor Romeo e Julieta.
VERONA ROMÂNTICA | DURAÇÃO: 5h
A visita guiada terá início pela manhã. Visitaremos a Piazza Bra, onde será explanado sobre as quatro épocas históricas da
cidade e seguiremos até Castelvecchio, a residência fortificada da família Scala. Seguindo a antiga rua Postunia (agora Corso
Cavour), caraterizada por imponentes edifícios da era Venetiana, se pode admirar o Arco dei Gavi e a Porta Borsari, ambas da
época romana. A caminhada vai continuar em direção à Piazza Erbe (antigo fórum romano) e às principais praças do centro
histórico, como Piazza dei Signori e Arche Scaligere. Em seguida, se chega ao lado de fora da casa de Romeo e, finalmente,
no pátio da casa de Julieta. A visita continuará com a Basílica de San'Anastasia e com o complexo da Catedral. Ao final do
passeio, se chega à ponte de pedra para admirar as ruínas do teatro romano.
LAGO & VINHOS, TOUR GOURMET NOS ARREDORES DE VERONA
Saída de Verona com direção à parte oriental do Lago di Garda: Lazise e Bardolino. Passeio no vilarejo de Lazise e visita à
Igreja de San Severo em Bardolino. Continuação até Valpolicella, região famosa pela produção de vinhos. Chegada na
Vinícula Allegrini, uma das mais famosas no mundo pela produção do vinho "Amarone" . Visita à villa, à adega e degustação.
Ao final, haverá tempo livre para almoçar num restaurante local (não incluído). Aconselhamos a Enoteca Della Valpolicella
(Osteria n. 1, El Pendola). Pela tarde, visita à igreja paroquial de San Giorgio di Valpolicella. Regresso até Verona.
Para mais informações, consulte a nossa equipe de atendimento: mercatur@mercatur.com.br
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